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1. Výuka na Jazykové škole p�i Gymnáziu ve Svitavách (dále jen JŠ) je organizována formou 
odpoledních kurz� – dvakrát týdn� dv� vyu�ovací hodiny po 45 minutách.  
 
2. Výuka za�íná zpravidla v 16 hodin a kon�í v 17.35. S výjimkou p�ípravných kurz� k státní 
jazykové zkoušce výuka trvá 140 vyu�ovacích hodin: za�íná v zá�í a kon�í v �ervnu. V dob� 
školních prázdnin a státních svátk� výuka neprobíhá. 
 
3. Zápis do kurzu probíhá formou podání závazné p�ihlášky a zaplacení zápisného K� 500,--, 
která m�že být ode�tena z kurzovného. Zápis poslucha��, pokra�ujících ve studiu v novém 
školním roce, m�že být podmín�n složením zkoušky. Dodate�ný zápis poslucha��, 
nastupujících do již otev�ených kurz�, m�že být podmín�n složením rozdílové zkoušky. Tuto 
zkoušku skládá také poslucha�, který se uchází na za�átku školního roku o za�azení do jiného 
kurzu, než je kurz pro za�áte�níky. Zápisné se vrací pouze v p�ípad�, že uchaze� nem�že být 
do požadovaného kurzu za�azen z d�vodu napln�nosti kurzu a nedošlo s ním k dohod� o 
za�azení do kurzu jiného, nebo v p�ípad�, že se p�íslušný kurz pro malý po�et poslucha�� 
neotev�e a uchaze� o studium nesouhlasí se za�azením do kurzu jiného. Pokud zapsaný 
poslucha� nenastoupí do kurzu, zápisné v celé výši (tj. K� 500,--) se mu nevrací. 
 
4. Kurzovné hradí poslucha�i nejpozd�ji na úvodním setkání na za�átku školního roku, a to 
v hotovosti nebo p�evodem na ú�et školy. Kurzovné hradí poslucha� p�edem na celý školní 
rok. Výše kurzovného vychází z po�tu vyu�ovacích hodin daného vyhláškou MŠMT �R �. 
33/2005 Sb. o státních jazykových školách. V cen� jsou zahrnuty všechny p�edem známé 
p�ekážky ve výuce (nap�. prázdniny, svátky apod.). Platby p�i konání státní jazykové zkoušky 
(základní a všeobecné) jsou ú�továny podle zvláštního ceníku. 
 
5. Ceny kurz� ve školním roce 2007/2008: 
 
 Základní a speciální kurz:    K�  5 600,-- (v�etn� zápisného) 
  Slevy pro studenty a d�chodce:  K�     300,--  
  Sleva pro zam�stnance školy:  K�  až 50% 
 P�ípravný kurz ke státní jazykové zkoušce:  K�  5 400,-- (v�etn� zápisného) 
  Slevy pro studenty a d�chodce:  K�     200,-- 
  Sleva pro zam�stnance školy:         až 50% 
 
6. Kurzovné bez zápisného se vrací poslucha�i, který se písemn� odhlásí z kurzu nejpozd�ji 
v den zahájení kurzu (v p�ípad�, že kurzovné zaplatil p�ed tímto termínem). Kurzovné bez 
zápisného se rovn�ž vrací poslucha�i, jestliže písemn� požádá o výstup a vrácení kurzovného 
do konce zá�í, a to ze závažných d�vod� (nap�. zm�na bydlišt�, pracovišt�, vážné 
onemocn�ní) a tyto d�vody �ádn� prokáže. Vrácené kurzovné se v tomto p�ípad� sníží o 
�ástku odpovídající po�tu hodin odu�ených od zahájení kurzu a náklad�m na administrativní 
úkony.  
 
7. Na žádost o vrácení kurzovného po 1. 10. nebude brán z�etel a nárok na vrácení 
kurzovného zaniká. Nárok na vrácení kurzovného není ani v p�ípad�, že poslucha� ukon�í 
studium z d�vodu složení státní jazykové zkoušky v podzimním nebo jarním termínu. 
 
8. U�ebnice a jiné pom�cky pot�ebné ke studiu si poslucha� hradí z vlastních prost�edk�. 
 



9. Každý absolvent kurzu, který splní vyu�ujícím stanovené požadavky a jehož absence 
nep�ekro�í 30% vyu�ovacích hodin, obdrží na požádání od školy certifikát o absolvování 
kurzu s klasifikací. 
 
10. Škola organizuje pouze základní státní jazykovou zkoušku, a to pouze v jarním období. Po 
konzultacích s vyu�ujícími a spln�ní požadovaných kritérií m�že být nabídnuto složení státní 
základní jazykové zkoušky nejlepším poslucha��m 4. ro�níku a poslucha��m 5. ro�níku 
studia. 
 
11. Poslucha� svou p�edem známou absenci omlouvá telefonicky na �ísle 461535090 nebo 
mailem na adrese info@gy.svitavy.cz. 
 
11. Ukon�it p�ed�asn� kurz je možné po p�edchozím písemném sd�lení poslucha�e. Kurz se 
ukon�uje také v p�ípad�, že poslucha� p�estane bez omluvy po dobu jednoho m�síce do kurzu 
docházet. Poslucha� m�že být ze studia vylou�en (bez nároku na vrácení školného) pro 
zvlášt� hrubé porušení školního �ádu. 
 
 
 
 
 
 
Ve Svitavách dne 1. 9. 2007                                                  PaedDr.Milan Bá�a, �editel školy 
 
 


