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Školní řád je součástí Organizačního řádu Obchodní akademie, vyšší odborné školy
cestovního ruchu a jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Karlovy
Vary,příspěvková organizace, Bezručova 17, 360 01 Karlovy Vary, která je zapsána
v rejstříku škol MŠMT ČR.
I. Organizace školního roku a podmínky přijetí
1)
Při organizaci školního roku v jazykové škole se postupuje obdobně, jako při
organizaci školního roku v základních a středních školách.
2)
Uchazeč si vybírá odpovídající kurz z aktuální nabídky jazykové školy. Nabídka
kurzů je uveřejněna na www stránkách školy, ve sdělovacích prostředcích a na
webových stránkách jazykovky.cz, včetně termínů pro podání přihlášky.
3)
Uchazeč může být zapsán do kurzu po odevzdání vyplněného zápisního listu a
zaplacení úplaty z vzdělávání na účet jazykové školy bankovním převodem.
Asistentka ředitele školy zařadí uchazeče do databáze uchazečů. Do kurzu může být
uchazeč zapsán i v průběhu školního roku.
4) Žáci jsou v prvních hodinách jazykové výuky seznámeni se školním řádem,
podpisem stvrzují, že budou dodržovat všechna jeho ustanovení.
II. Úplata za vzdělávání
1)
Výše úplaty za vzdělávání je stanovena na základě počtu vyučovaných hodin
daného vyhláškou MŠMT ČR o jazykových školách s právem státních jazykových
zkoušek, typu kurzu, náročnosti výuky a délky kurzu.
2)
Minimální počet odučených hodin ročně, stanovený Vyhláškou MŠMT
č.196/2016 Sb., je při 2 hodinách výuky týdně 70 vyuč. hodin, při 3 hodinách
105 vyuč. hodin, při 4 hodinách 140 vyučovacích hodin. Škola garantuje tento počet
hodin a zpravidla jej přesahuje, a to i s přihlédnutím k předem známým překážkám
v konání výuky (státní svátky, prázdniny podzimní, vánoční, velikonoční a jarní).
3)
Podmínky pro vrácení úplaty za vzdělávání jsou stanoveny § 3, odst. 3
Vyhlášky č. 196/2016 Sb.

4)
Úplata za vzdělávání se nevrací v případě neodvratitelných událostí, kterým
jazyková škola nemohla zabránit při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní
požadovat, z důvodu rozhodnutí státních orgánů nebo mimořádných okolností
(nejistá bezpečnostní situace, stávky, dopravní problémy, náhlá porucha v dodávce
vody nebo elektřiny, havárie, neštěstí a další okolnosti, které jazyková škola
nemohla ovlivnit ani předvídat).
5)
Úplata za vzdělávání je stanovena na celý školní rok, ale jazyková škola
umožňuje tuto úplatu uhradit ve dvou splátkách (1. splátka do 30. 9.a 2. splátka k 1.
2.). V případě, že se žák z kurzu v na záčátku druhého pololetí školního roku odhlásí,
je povinen doplatit 2. splátku úplaty za vzdělávání.
6)
Ve výjímečných případech (přestěhování se, dlouhodobá nemoc, pracovní
důvody, vše řádně doložené), bude žákovi vrácena poměrná část úplaty.
III. Přestup do jiného kurzu
1)
Žádá-li žák z jakýchkoli důvodů o přestup do jiného kurzu stejné nebo nižší
pokročilosti, oznámí svůj požadavek asistentce ředitele školy, která zjistí, zda je ve
zvoleném kurzu volné místo, v kladném případě provede zápis o přestupu v databázi.
2)
Žádá-li žák o přestup do vyššího kurzu, předloží v sekretariátě školy potvrzení
vyučujícího, že žák má znalosti odpovídající vyššímu kurzu. Dále asistentka
postupuje jako v bodě 1.
3)

Během školního roku lze přestoupit nanejvýš 1x.

IV. Jazyková škola si vyhrazuje právo
1)
neuskutečnit již naplánovaný kurz, do kterého se nezapíše do zahájení výuky
dostatečný počet žáků.
2)
zrušit v průběhu školního roku kurz, klesne-li počet zapsaných žáků pod
hranici efektivnosti kurzu – v takovém případě jazyková škola nabízí přestup do
jiného kurzu, vrácení alikvotní části úplaty nebo pokračování kurzu s příplatkem § 3
Vyhlášky č. 196/2016 Sb.
3)

na výměnu učitele v průběhu školního roku.

V. Povinnosti žáka
1)
Žáci jsou povinni dodržovat Školní řád. V budově školy platí zákaz kouření a
žáci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost a vyvarovat se všeho, co může ohrozit
zdraví a majetek druhých. S inventářem školy, včetně přístrojů používaných pro
výuku, je nutno zacházet tak, aby nebyl poškozen zájem školy. Při způsobení škody
na majetku školy, jejich učitelů a žáků je žák povinen způsobenou škodu nahradit.

2)
Je třeba, aby měli žáci své osobní věci pod neustálou kontrolou ve všech
prostorách školy, za ztrátu nenese škola žádnou odpovědnost.
3)
Pro hrubé porušování zásad občanského soužití a obecné morálky může být
žák vyloučen z výuky bez náhrady.

VI. Státní jazykové zkoušky – viz Vyhl. č. 196/2016 Sb.
1) Termíny státních jazykových zkoušek upravuje na příslušný školní rok soubor
pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední
školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s
právem státní jazykové zkoušky.
2) Podmínkou připuštění ke státní jazykové zkoušce je odevzdání řádně vyplněné
přihlášky a zaplacení úplaty za písemnou část jazykové zkoušky nejpozději do 31. 3.
daného roku bankovním převodem na číslo účtu školy. Úhrada za ústní část zkoušky
bude vybrána v hotovosti v den konání ústní zkoušky.
3) Výši úplaty stanovuje jazyková škola v souladu s Vyhláškou č. 196/2016 Sb.,
podle §6, odst. 2 a zveřejňuje ji na webových stránkách školy. Opakuje-li uchazeč
státní jazykovou zkoušku zaplatí úplatu za tuto zkoušku znovu.
4) Uchazeči, který se odhlásí do zahájení písemné části státní jazykové zkoušky,
nebo svou neúčast u písemné části státní jazykové zkoušky řádně omluví, se vrací
úplata za tuto zkoušku snížená o manipulační poplatek ve výši 500,- Kč.

VII. Závěrečná ustanovení
1) Jazyková škola je oprávněna znění školního řádu jednostranně změnit či doplnit.
2) Tento školní řád nabývá účinnosti dne 3. září 2018.

Mgr. Pavel Bartoš
ředitel školy

Seznámil/la jsem se se školním řádem jazykové školy
Jméno, příjmení

Datum, podpis

