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I. Organizace školního roku a podmínky přijetí 
1. Zahájení a konec školního roku, vedlejší a hlavní prázdniny jsou v DOCEO - Jazykové škole 

s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. (dále jen JŠ) přizpůsobeny organizaci školního roku 
na státních středních školách. 

2. Základní vyučovací formou je vyučovací hodina o délce 45 minut. 
 

II. Přihlašování a podmínky přijetí 
1. Zápis do kurzů na nový školní rok začíná zveřejněním nabídky kurzů, zpravidla 01. května. Do 

kurzu je možné přihlásit i kdykoliv během školního roku, pokud je ve vybraném kurzu volné 
místo.  

2. Uchazeč si vybírá odpovídající kurz z aktuální nabídky JŠ. Přímo může být zapsán pouze do 
1. ročníku, do vyšších ročníků na základě rozřazovacího testu. 

3. Uchazeč může být zapsán do kurzu po odevzdání vyplněné přihlášky prostřednictvím webové 
stránky JŠ a zaplacení kurzovného na účet JŠ (24015613697/2010, variabilní symbol je číslo 
přihlášky) - prostřednictvím pošty, bankovním převodem nebo platbu v hotovosti v kanceláři 
JŠ. Na základě přihlášky je uchazeče zařazen do databáze žáků. Přihláška se označí 
zápisovým číslem. Do kurzu může být uchazeč zapsán i v průběhu školního roku. 

4. Podáním přihlášky uchazeč o studium současně stvrzuje, že se seznámil s vnitřním předpisem 
JŠ a bude dodržovat všechna jeho ustanovení. 

5. U uchazečů do dovršení 18 let věku podepisuje přihlášku jeho zákonný zástupce. 
 

III.   Zápisné a kurzovné 
1. Výše kurzovného je stanovena na základě počtu vyučovaných hodin dané vyhláškou MŠMT 

ČR č. 33/2005 o jazykových školách s právem státních jazykových zkoušek, typu kurzu, 
náročnosti výuky a délky kurzu. 

2. V kompetenci ředitele školy je poskytování některých slev: 
a) žáci základních, středních, studenti vyšších odborných a vysokých škol do 26 let věku mají 

10% slevu. 
b) občané po dosažení 65 let věku mají 10% slevu. 
c) o slevu 30 % kurzovného mohou písemně požádat občané, kteří jsou v plném invalidním 

důchodu a přiloží zprávu PSSZ. 
3. Podmínky pro vrácení kurzovného jsou stanoveny § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb. viz Stornovací 

podmínky školy. 
4. Žák nemá právo na vrácení kurzovného v případě neodvratitelných událostí, kterým JŠ 

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 JŠ nemohla ovlivnit ani předvídat). 

 
IV. Přestup do jiného kurzu 
1. Žádá-li žák z jakýchkoli důvodů o přestup do jiného kurzu stejné nebo nižší pokročilosti, 

oznámí svůj požadavek vedení JŠ, které zjistí, zda je ve zvoleném kurzu volné místo, a 
v kladném případě provede zápis o přestupu v počítačové databázi. 

2. Žádá-li žák o přestup do vyššího kurzu, předloží vedení JŠ doporučení třídního učitele 
původního kurzu, který svým podpisem potvrdí, že žák má znalosti odpovídající vyššímu 
kurzu. Dále vedení JŠ postupuje jako v bodě 1. 

3. Během školního roku lze přestoupit nanejvýš 2x. 
 

V. Práva žáků 
Žáci mají právo: 
1. být vzděláván podle školního vzdělávacího programu, 
2. být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, 
3. informovat vedení školy o závažných zdravotních potížích, domnívá-li se, že by o nich škola 

měla z důvodu jeho vlastní bezpečnosti vědět. 
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VI. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků mladších 18 let 
Zákonní zástupci mají: 
1. právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka 
2. povinnost zajistit, aby žák docházel do výuky 
3. informovat školu o závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

 
VII. Ustanovení týkající se žáků JŠ 
1. Žáci jsou povinni seznámit se školním řádem platným ve všech budovách, ve kterých 

výuka probíhá, a dodržovat jej. Zvláštní ohled je třeba brát na veškeré pokyny a omezení 
v budovách základních a středních škol, kde má nebo může mít JŠ pronajaté učebny. 
Zejména je nutné respektovat zákaz kouření, přísně dodržovat běžné hygienické normy, dbát 
vlastní bezpečnosti 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, jejích učitelů a žáků je žák 
povinen způsobenou škodu nahradit. 

2. Změnu jména nebo bydliště ohlásí žák neprodleně třídnímu učiteli. 
3. Do výuky je nutno docházet včas a pravidelně. Nepřítomnost se omlouvá písemně nebo 

ústně vyučujícímu, v daný den před začátkem výuky do oficiálního elektronického formuláře. 
4. Žáci nesmějí během výuky používat mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení napojená 

na internet s výjimkou případů, kdy je to nezbytně nutné pro výuku. 
5. Při vyučování se žáci navzájem neruší a spolupracují s vyučujícím dle jeho pokynů. 
6. Po 3týdenní neomluvené absenci může být žák z kurzu vyškrtnut bez nároku na vrácení 

školného. 
7. Je třeba, aby měli žáci své osobní věci pod neustálou kontrolou ve všech prostorách školy, 

za ztrátu nenese škola žádnou odpovědnost.   
8. Pro hrubé porušování zásad občanského soužití a obecné morálky může být žák vyloučen 

z výuky bez náhrady. 
9. Kouření je ve škole i celém areálu školy zakázáno, včetně elektronických cigaret. 
10. Žákům je zakázáno nošení, držení a zneužívání návykových látek v budově školy. Případné 

porušení tohoto ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a žák bude vyloučen 
z kurzu bez nároku na vrácení školného. 

11. Žáci jsou povinni dbát na vlastní bezpečnost, seznámit se s obsahem dokumentu Vstupní 
bezpečnostní školení pro žáky a pracovníky školy, který je dostupný v kanceláři školy, a tento 
dokument respektovat. 

12. Žáci jsou povinni chodit do výuky řádně připraveni a vypracovávat zadané domácí úkoly.  
13. O přestávkách se musí žáci chovat tak, aby svým chováním nenarušovali pracovní prostředí 

v JŠ. 
14. Žáci nesmějí do školy donášet alkohol, drogy ani jiné omamné látky. 
15. Žáci jsou povinni dodržovat pokyny vyvěšené v prostorách školy. 
16. Pokud žák opouští jako poslední místnost, v níž se svítí, zhasne. 
17. Žákům je přísně zakázáno otevírat okna dokořán, vyklánět se z oken a sedat si na okenní 

parapety. 
18. Žáci jsou povinni se chovat ohleduplně k majetku školy; pokud zaviní poškození nebo zničení 

majetku, je povinen vzniklou škodu uhradit nebo na vlastní náklady opravit. 
19. Žáci jsou rovněž povinni dodržovat zásady kulturního a slušného chování. Ke slušnému 

chování žáků školy patří zdravení všech pedagogických pracovníků, správních zaměstnanců 
školy a všech dospělých návštěvníků školy. Vstoupí-li do třídy vyučující či jiná dospělá osoba, 
pozdraví ji žáci tím, že vstanou. Žáci vstupují do kanceláří JŠ po zaklepání a vyzvání 
pracovníkem. 

20. V případě mimořádné situace může být výuka na dobu nezbytně nutnou převedena na 
distanční formu. Žáci jsou o této skutečnosti informováni svým kurátorem nejpozději před 
začátkem výuky daného dne. V souvislosti s touto možností jsou studenti povinni mít 
odpovídající technické vybavení (notebook/telefon s internetem). Při distanční výuce platí 
stejná pravidla jako při prezenční (docházka, povinnost omluvit absenci, práce v hodině...). 
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VIII. Další ustanovení týkající se žáků ročního kurzu českého jazyka 
1. Veškeré záležitosti, které nesouvisejí s výukou, a které neorganizuje škola, vyřizují žáci 

výhradně v době mimo výuku. 
2. Nemůže-li se žák výjimečně zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, oznámí tuto 

skutečnost neprodleně. 
3. Minimální docházka je stanovena na 80 %. Pokud žák nesplní docházku v minimálně určené 

výši a bude-li to možné, povinně ji nahradí mimo svůj pravidelný rozvrh v jiných skupinách. 
4. Vedení školy si vyhrazuje právo vyloučit studenta za časté absence. 
5. V případě absence delší než 3 dny doloží žák lékařskou zprávu, příp. informací z hygienické 

stanice. 
6. Minimální úspěšnost ve všech testech je stanovena na 60 %. Pokud žák v některém testu 

nesplní tuto hranici, má možnost si tento test jedenkrát opravit. 
7. Úřední hodiny studijního oddělení jsou v pondělí a ve čtvrtek od 08,00 do 16,30 hod. Mimo 

tuto dobu budou referenti studijního oddělení řešit dotazy a požadavky pomocí elektronické 
komunikace (SMS, Viber, WhatsApp, e-mail apod.). 

8. Žáci mohou konzultovat veškeré své problémy rovněž telefonicky pouze v době od 9:00 do 
17:00 hod. Mimo tuto dobu pouze ve velmi naléhavých případech. 

9. Žáci nesmí používat kuchyňky. 
10. Žáci jsou povinni neprodleně telefonicky informovat příslušného referenta studijního oddělení 

JŠ, který zodpovídá za daný kurz, o svých problémech (zhoršení nemoci, nouzové situace, 
problémy s policií, ubytování, studium apod.), aby bylo možné problémy včas vyřešit. 

11. Žákům je zakázáno používat výtah pro vlastní potřebu. 
12. Žáci nesmějí v učebnách konzumovat kávu, čaj ani jiné nápoje, které by mohly znečistit 

koberec. 
13. Žáci informují neprodleně pracovníky JŠ o veškeré korespondenci s Magistrátem města a 

cizineckou policií.  
14. Nedodržování školního řádu má za následek vyloučení ze studia se všemi následky 

(nahlášení na cizineckou policii apod.). 
15. Pokud se žák na konci školního roku oficiálně přihlásí k účasti na závěrečné jazykové 

zkoušce z českého jazyka na vybrané úrovni konané na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad 
Labem, pak se zavazuje jí zúčastnit. 

16. Referenti studijního oddělení a pracovníci centra poskytují pouze konzultace a poradenství. 
Žák se řídí jejich doporučením. Žák si uvědomuje, že může nastat situace, kdy změna 
legislativy a právního řádu ČR neumožní postupovat dle konzultace s kurátorem či 
pracovníkem centra. 

 
IX. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
1. Vyučující hodnotí výsledky vzdělávání dvakrát za školní rok – na konci prvního pololetí a na 

konci školního roku. Hodnocení je žákům sděleno ústně a je zaznamenáno v třídním výkaze. 
Žákovi je na konci školního roku na požádání vydáno Osvědčení z kurzu (podmínkou však je, 
že v průběhu školního roku nezameškal více jak 20 % vyučovacích hodin). Žákům mladším 
18 let se Osvědčení z kurzu vystaveno na vyžádání zákonným zástupcem. 

2. Jednotlivé testy, které se v průběhu školního roku píší, jsou hodnoceny percentuálně. Na konci 
každého pololetí je pak průměr procent převeden na známky podle následující tabulky. 

87 – 100 %  :  1 
74 –   86 %  :  2 
60 –   73 %  :  3 
  0 –   59 %  :  4 

3. Prospěch je hodnocen čtyřmi stupni: 1 – výborně; 2 – velmi dobře; 3 – dobře; 4 – nevyhověl, 
nevyhověla. 

 
X. Ochrana před sociálně patologickými jevy 
Jakékoliv projevy diskriminace, násilí a šikany mezi žáky jsou přísně zakázány a jsou považovány 
za hrubé porušení Školního řádu. Škola bojuje proti projevům diskriminace, nepřátelství, násilí a 
šikaně. Dohledem jsou pověřeni učitelé i všichni zaměstnanci školy. 
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XI. Úrazy žáků 
1. Úrazem žáka je úraz, který se stal žákovi při vzdělávání nebo s ním přímo souvisejících 

činnostech.  
2. Úrazem žáka není úraz, který se stane žákovi na cestě do JŠ nebo na předem určené místo 

školního srazu a zpět.  
3. Každý úraz, poranění či nehodu, ke které dojde během pobytu žáka v JŠ, je povinen ihned 

nahlásit učiteli nebo jinému pedagogickému pracovníkovi JŠ.  
4. V případě úrazu je nutno poskytnout, případně přivolat první pomoc. Učitel nebo zástupce 

ředitele JŠ provede záznam o školním úrazu do Knihy úrazů.  
5. Zaměstnanec JŠ, kterému byl úraz žáka hlášen, zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně 

odstraněny příčiny úrazu. 
 

XII. Státní jazykové zkoušky 
1. Státní jazykové zkoušky se řídí Vyhláškou MŠMT ČR č. 33/2005 o jazykových školách s 

právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 
2. Termín a cena je celostátně stanovena (aktualizováno ve Věstníku MŠMT). 
3. Uchazeč se přihlásí osobně nebo on-line na webových stránkách a vyplní přihlášku. 
4. Uchazeč zaplatí úhradu do 14 dnů po odevzdání vyplněné přihlášky na základě platebních 

údajů, které mu budou zaslány. 
  

XIII. Stornovací podmínky 
 Kurzovné: 

1. Přeplatky školného do 10,- Kč včetně zaviněné nepozorností uchazeče se nevrací. 
2. Podmínkou je zaslání žádosti vedení JŠ s uvedením důvodu. 
3. Při výstupu z kurzu méně než 14 dní před jeho zahájením po odečtení manipulačního 

poplatku 500,- Kč. 
4. Po zahájení výuky v kurzu se vrací poměrná část školného. Od 1 října se vrací školné ve výši 

50 %. Školné se vrací pouze po vystoupení z kurzu z vážných rodinných nebo zdravotních 
důvodů, které je žák povinen řádně doložit spolu s písemnou žádostí. Žák může o vrácení 
školného žádat nejpozději do 31. prosince. Po tomto termínu nárok na vrácení školného 
zaniká. 

5. Kurzovné nelze převést na jinou osobu ani na další školní rok. 
6. Žák, který během školního roku z jakýchkoli důvodů a jakkoli dlouho nenavštěvuje kurz, 

nemá nárok na vrácení kurzovného za zameškané hodiny. 
7. V případě, že škola plánovaný kurz neuskuteční, vrací se žákům celá zaplacená částka. 
8. V případě, že škola během školního roku zruší již probíhající kurz, vrací se žákům kurzovné 

za zbývající neodučené hodiny. 
9. Žákům v krátkodobých kurzech se školné vrací vždy pouze do dne zahájení výuky v kurzu, 

a to v plné výši. 
10. Žák nemá právo na vrácení kurzovného 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, 
závažná pandemická situace a další okolnosti, které jazyková škola). V těchto případech 
probíhá výuka distanční formou. 

11. Při stornování přihlášky do pomaturitního kurzu z důvodu přijetí na vysokou školu. Tuto 
skutečnost je nutno doložit rozhodnutím o přijetí na VŠ. Žákovi se v tomto případě vrátí celé 
kurzovné, od kterého je odečten manipulační poplatek 500,- Kč v případě, že žádost podá 
v průběhu září. Později se mu vrací adekvátní částka. 

 
 Poplatek za jazykové zkoušky: 

1. Podmínkou je zaslání žádosti vedení JŠ s uvedením důvodu. 
2. Po podání přihlášky již nelze měnit stupeň požadované zkoušky. 
3. Jestliže uchazeč zruší přihlášku nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem zkoušky, bude 

mu vrácena zaplacená částka po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč. 
4. Odhlásí-li se uchazeč později, zaplacená částka se mu nevrací. 
5. Pokud uchazeč svou neúčast omluví lékařským potvrzením, bude mu zaplacená částka 

vrácena po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč. 
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6. Pokud se uchazeč z vážných osobních či zdravotních důvodů k písemné části SJZ nedostaví, 
tuto skutečnost oznámí škole ještě v den konání SJZ (telefonicky, emailem) a poté tuto 
skutečnost doloží (např. zprávou lékaře či potvrzením od zaměstnavatele), činí stornovací 
poplatek 500 Kč. 

 
XIV. JŠ si vyhrazuje právo 
1. neuskutečnit již naplánovaný kurz, do kterého se nezapíše do zahájení výuky dostatečný počet 

žáků – v tom případě JŠ vrací celé zaplacené kurzovné včetně manipulačního poplatku, 
2. posunout zahájení kurzu (např. z počátku září na počátek října), pokud je v něm k datu 

zahájení zapsán malý počet žáků, 
3. zrušit v průběhu školního roku kurz, klesne-li počet zapsaných žáků pod hranici efektivnosti 

kurzu – v takovém případě JŠ nabízí přestup do jiného kurzu, vrácení alikvotní části 
kurzovného nebo pokračování kurzu s příplatkem § 3 Vyhlášky č. 33/2005 Sb., 

4. na výměnu učitele v průběhu školního roku, 
5. vyloučit žáka z výuky bez náhrady v případě hrubého porušování školního řádu JŠ a zásad 

občanského soužití a obecné morálky, 
6. nevrátit část školného za neuskutečněnou výuku v případě neodvratitelných událostí, kterým 

JŠ nemohla zabránit (např. havárie vody či plynu v budově školy, porucha v dodávce elektřiny, 
dopravní problémy, stávka, bezpečnostní situace), ovlivnit je či je předvídat – tzv. zásah vyšší 
moci, 

7. vyhlásit ředitelské volno v případě, že je to z technických nebo organizačních důvodů nutné. 
 

XV. Závěrečná ustanovení  
1. Škola je oprávněna znění školní řád JŠ jednostranně změnit či doplnit. 
2. Tento školní řád nabývá účinnosti dne 01. září 2022. 

 
 
 

V Českých Budějovicích dne 01. září 2022 
 
 
 
 
 

Mgr. Radim Knobloch 
         ředitel školy 


