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Jazyková škola s

Činnost Jazykové školy s právem státní 
Hradec) se řídí zákonem č.561/2004 Sb. (školským zákonem) v platném znění a vyhláškou 
MŠMT ČR č.33/2005 Sb. o jazykových školách s
 
Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání
podepsané Závazné přihlášky do jazykového kurzu
 
U nezletilých žáků JŠ Jindřichův Hradec je třeba před nástupem do kurzu písemný souhlas 
zákonného zástupce na přihlášce do jazykového kurzu
zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat vyučujícího v kurzu prokazatelnou 
formou.  
 
Škola poskytuje jazykovou výuku obecného cizího jazyka pro mládež a dospělé od
začátečníků až po pokročilé, tato výuka má charakter zájmového studia a je poskytována za 
úplatu. U žádného z kurzů, které JŠ ve své nabídce uvádí, nevzniká povinnost absolvovat 
zkoušku. 
 
Denní studium v pomaturitních kurzech cizího jazyka je na z
v platném znění považováno za studium na středních školách u posluchačů, kteří složili první 
maturitní zkoušku v roce 2012.
 
Žák je povinen řádně do kurzu docházet a v případě absence se svému třídnímu učiteli ústně 
nebo písemně omluvit. Žákovi je vydáno na konci školního roku osvědčení o absolvování 
kurzu, pouze pokud jeho absence (omluvená či neomluvená) nepřesáhne 30% délky trvání 
kurzu. Jestliže se žák rozhodne studium ukonč
vyučujícímu, a to pokud možno písemně. Při dlouhodobé absenci nemůže škola zaručit, že 
žák případnou ztrátu dožene. Pokud má žák povoleno rozdělení úhrady úplaty za vzdělávání 
na více splátek a splátky neuhradí ve stanoveném termínu, bude na tuto skutečno
upozorněn prokazatelným způsobem
studia vyloučen. 
 
Organizační jednotkou studia je kurz. Většina kurzů je koncipována jako jednoleté v
2 nebo 3 hodin týdně. (vyučovací hodina = 45 minut). Kurzy pro veřejnos
v odpoledních hodinách, pomaturitní studium probíhá každý pracovní den v
12 hodin. 

Husova 156/II, 377 11 Jindřichův Hradec, tel: 384361539, mail: skola@oa

Jazyková škola s právem SJZ Jindřichův Hradec

Školní řád  

Činnost Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec ( JŠ Jindřichův 
Hradec) se řídí zákonem č.561/2004 Sb. (školským zákonem) v platném znění a vyhláškou 
MŠMT ČR č.33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky.

Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné a vlastnoručně 
Závazné přihlášky do jazykového kurzu. 

U nezletilých žáků JŠ Jindřichův Hradec je třeba před nástupem do kurzu písemný souhlas 
zákonného zástupce na přihlášce do jazykového kurzu. Při absenci nezletilého žáka je 
zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat vyučujícího v kurzu prokazatelnou 

Škola poskytuje jazykovou výuku obecného cizího jazyka pro mládež a dospělé od
začátečníků až po pokročilé, tato výuka má charakter zájmového studia a je poskytována za 

které JŠ ve své nabídce uvádí, nevzniká povinnost absolvovat 

Denní studium v pomaturitních kurzech cizího jazyka je na základě vyhlášky č.322/2005 Sb. 
znění považováno za studium na středních školách u posluchačů, kteří složili první 

roce 2012. 

Žák je povinen řádně do kurzu docházet a v případě absence se svému třídnímu učiteli ústně 
mně omluvit. Žákovi je vydáno na konci školního roku osvědčení o absolvování 

kurzu, pouze pokud jeho absence (omluvená či neomluvená) nepřesáhne 30% délky trvání 
kurzu. Jestliže se žák rozhodne studium ukončit, měl by to oznámit vedení JŠ

a to pokud možno písemně. Při dlouhodobé absenci nemůže škola zaručit, že 
žák případnou ztrátu dožene. Pokud má žák povoleno rozdělení úhrady úplaty za vzdělávání 
na více splátek a splátky neuhradí ve stanoveném termínu, bude na tuto skutečno

prokazatelným způsobem. Pokud ani pak splátku neuhradí, může být z dalšího 

Organizační jednotkou studia je kurz. Většina kurzů je koncipována jako jednoleté v
2 nebo 3 hodin týdně. (vyučovací hodina = 45 minut). Kurzy pro veřejnost probíhají zpravidla 

odpoledních hodinách, pomaturitní studium probíhá každý pracovní den v
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právem SJZ Jindřichův Hradec 

jazykové zkoušky Jindřichův Hradec ( JŠ Jindřichův 
Hradec) se řídí zákonem č.561/2004 Sb. (školským zákonem) v platném znění a vyhláškou 

právem státní jazykové zkoušky. 

je odevzdání řádně vyplněné a vlastnoručně 

U nezletilých žáků JŠ Jindřichův Hradec je třeba před nástupem do kurzu písemný souhlas 
. Při absenci nezletilého žáka je 

zákonný zástupce povinen o této skutečnosti informovat vyučujícího v kurzu prokazatelnou 

Škola poskytuje jazykovou výuku obecného cizího jazyka pro mládež a dospělé od úplných 
začátečníků až po pokročilé, tato výuka má charakter zájmového studia a je poskytována za 

které JŠ ve své nabídce uvádí, nevzniká povinnost absolvovat 

ákladě vyhlášky č.322/2005 Sb. 
znění považováno za studium na středních školách u posluchačů, kteří složili první 

Žák je povinen řádně do kurzu docházet a v případě absence se svému třídnímu učiteli ústně 
mně omluvit. Žákovi je vydáno na konci školního roku osvědčení o absolvování 

kurzu, pouze pokud jeho absence (omluvená či neomluvená) nepřesáhne 30% délky trvání 
it, měl by to oznámit vedení JŠ nebo 

a to pokud možno písemně. Při dlouhodobé absenci nemůže škola zaručit, že 
žák případnou ztrátu dožene. Pokud má žák povoleno rozdělení úhrady úplaty za vzdělávání 
na více splátek a splátky neuhradí ve stanoveném termínu, bude na tuto skutečnost 

. Pokud ani pak splátku neuhradí, může být z dalšího 

Organizační jednotkou studia je kurz. Většina kurzů je koncipována jako jednoleté v rozsahu 
t probíhají zpravidla 

odpoledních hodinách, pomaturitní studium probíhá každý pracovní den v týdnu od 8 do 



Práva posluchače 
 

− být vzdělán podle školního výukového programu 

− být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

− informovat vedení školy o závažných zdravotních potížích, domnívá-li se, že by škola 
měla o těchto potížích z důvodu vlastní bezpečnosti vědět 

− požadovat, aby při výuce a zkouškách byly zohledněny jeho případné specifické 
vzdělávací potřeby (zejména poruchy v učení) 

Povinnosti posluchače 
− docházet do výuky včas 

− chovat se ohleduplně k majetku školy, pokud zaviní poškození anebo zničení majetku 
je povinen škodu uhradit, nebo na vlastní náklady opravit 

− respektovat zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů v budově školy 

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

Práva a povinnosti zákonných zástupců posluchačů mladších 18 let 
− právo na informace o průběhu výuky a výsledcích žáka 

− povinnost zajistit, aby žák docházel do výuky 

− informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání 

Ukončení studia 
− posluchač může ukončit studium na vlastní žádost kdykoliv 

− posluchač může být ze studia vyloučen v případě, že neuhradí úplatu za kurzovné, 
popřípadě, že neuhradí splátku v daném termínu. 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví prování na začátku školního roku učitel, který 
posluchače seznámí: 

− se školním řádem 

− se zásadami bezpečného chování v budově školy 

− s postupem při úrazu 

− s nebezpečím vzniku požáru a postupem při zjištění požáru 

Obecná pravidla pro snižování rizik 
Posluchačům a zaměstnancům JŠ je zakázáno kouřit v celém areálu školy, pít, uchovávat 
alkoholické nápoje, požívat narkotika a jiné zdraví škodlivé látky, mít u sebe jakékoliv zbraně. 
Dále je zakázáno jakkoliv zasahovat do elektroinstalace a manipulovat s elektrickými  
přístroji. 



Ochrana před sociálně patologickými jevy 
Jakékoliv projevy diskriminace, násilí a šikany mezi posluchači jsou přísně zakázány a jsou 
považovány za hrubé porušení Školního řádu. 
 
 

Zápis do kurzu je možný v průběhu celého školního roku, pokud není kurz 
obsazen. 

 
Škola si vyhrazuje právo v případě nerentability (nízký počet zájemců) daný kurz neotevřít 
nebo jej kdykoliv průběhu celého školního roku zrušit. V takovém případě JŠ Jindřichův 
Hradec vrací posluchači poměrnou část úplaty za vzdělávání. 
 
 V průběhu výuky není dovoleno používat mobilní telefony. 
 
 V budově a přilehlém areálu školy je zakázáno kouřit. 
 
 
 
Škola si vyhrazuje právo v případě nutnosti (nemoc vyučujícího) nabídnout posluchači 
náhradní výuku v jiném termínu a s jiným vyučujícím nebo vyučujícího v průběhu školního 
roku z organizačních důvodů změnit. V takovém případě nevzniká nárok na vrácení úplaty za 
vzdělávání. 
 
Novým zájemcům o studium na JŠ umožňuje škola bezplatnou návštěvu vybraného kurzu v 
rozsahu dvou vyučovacích hodin. Podmínkou je oznámit předem návštěvu zvoleného kurzu v 
kanceláři JŠ. 
 
Posluchač, který po absolvování ukázkové hodiny neuhradí ve stanovené lhůtě úplatu za 
vzdělávání, nemůže předmětný kurz navštěvovat. 
 
Jazyková škola hodnotí výsledky vzdělávání posluchačů dvakrát za školní rok, výsledky jsou 
neveřejné. Na požádání posluchače s těmito výsledky seznámí. Posluchači na jeho žádost 
vydá JŠ Osvědčení o absolvování kurzu s uvedením prospěchu. Prospěch posluchačů se 
hodnotí čtyřmi stupni: 
 
1 – výborně 
2 – velmi dobře 
3 – dobře 
4 – nevyhověl (a) 
 
Stupeň 1- výborně: jestliže bezchybně zvládá učivo v plném rozsahu 
Stupeň 2- velmi dobře: jestliže se v gramatickém a lexikálním projevu dopouští drobných  
                  chyb 
Stupeň 3- dobře: jestliže se v gramatickém a lexikální projevu dopouští hrubších chyb 
Stupeň 4- nevyhověl(a): jestliže nezvládá gramatické a lexikální učivo 
 




