
 
   
 

 PODMÍNKY KONÁNÍ KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 

 

 

 

Milí rodiče, studenti, 

 

pro letošní akademický rok budou platit specifické podmínky, za kterých se budou konat 

naše vzdělávací kurzy. Tyto podmínky se týkají realizace formy kurzů, hygienických opatření 

zaváděných v kurzech a pravidel chování studentů v kurzech. 

 

Provedením platby za kurz na účet jazykové školy udělují studenti nebo jejich zákonní 

zástupci souhlas s níže uvedenými podmínkami.   

 

Je možné, že se budou hygienické podmínky a používání roušek v průběhu roku měnit v 

závislosti na aktuálních nařízeních a doporučeních Vlády ČR. Každopádně, budou vždy 

zaváděny zejména z důvodu důsledné ochrany zdraví studentů.  

 

Kurzy probíhající jako kroužky v prostorách základních škol se budou primárně řídit 

podmínkami stanovenými vedením škol, nicméně, budou velmi podobná.  

 

 

Hygienické podmínky 

 

Po vstupu do budovy, kde se učebna nachází, si každý student i lektor musí umýt ruce a 

použít dezinfekci rukou. Dohled bude vykonávat lektor a bude k tomuto kroku také vybízet. 

Po každé lekci daného kurzu bude zajištěna dezinfekce hlavních ploch a vybavení učebny.  

 

Studenti, kteří budou mít už při příchodu do učebny, potažmo budovy, příznaky infekčního 

onemocnění, se nebudou moci lekce účastnit a budou odesláni domů po zaslání textové 

zprávy a zatelefonování zákonnému zástupci. Pokud se takové příznaky objeví v průběhu 

konání lekce kurzu, zákonný zástupce bude okamžitě informován textovou zprávou a 

telefonicky a student bude poslán domů nebo odveden do oddělené místnosti, kde počká na 

doprovod. V těchto případech může také lektor provést orientační měření tělesné teploty 

bezkontaktním teploměrem a může vyzvat studenta k použití roušky.  

 

V budovách základních škol, kde jsou kurzy vedeny jako kroužky, po zjištění příznaků 

infekčního onemocnění studenta lektor textovou zprávou a telefonicky informuje zákonného 

zástupce a vyzve studenta k odchodu domů nebo ho pošle do oddělené místnosti určené 

školou, pokud student nemůže odcházet bez doprovodu sám. 

 

Pokud student trpí přetrvávajícími příznaky jako je kašel nebo rýma, které jsou však 

projevem nepřenosného onemocnění (alergického nebo chronického), je potřeba doložit tuto 

skutečnost potvrzením od lékaře.  

 

 

 

 



 
   
 
Používání roušek 

 

Používání roušek se řídi aktuálními mimořádnými opatřeními MZ ČR. Studenti si budou nosit 

do kurzů své roušky. Pokud studenti roušku zapomenou, budou jim poskytnuty jednorázové 

roušky lektorem. V případě změny těchto podmínek budeme všechny studenty informovat 

na webu školy nebo hromadnými maily.  

 

Do učebny ani budovy, kde se učebna nachází, nesmí vstoupit doprovázející osoba.  

 

Studenti budou přicházet na kurz pět minut před začátkem kurzu a budou vyčkávat před 

budovou venku a čekat na pokyn lektora ke vstupu. Studenti se před vstupem do učebny 

přezouvají do přezůvek. 

 

Během kurzu nebude možné konzumovat jídlo, pít mohou studenti jen z vlastních lahví.  

 

 

Realizace kurzů 

 

Před začátkem první lekce kurzu student odevzdá lektorovi Souhlas zákonných zástupců s 

vědomím rizika nákazy COVID vzhledem k míchání dětských skupin. Bez tohoto dokumentu 

lektor nemůže studenta do budovy vpustit. Souhlas lze zaslat před začátkem kurzu na email 

lektora ve formě skenu. Vedení jazykové školy bude také před první lekcí poskytnuta 

gmailová adresa studenta. Tuto adresu bude používat student k případné online výuce. 

Gmailové adresy nemusí poskytovat studenti, kteří jsou žáky ZŠ Ořechov. 

 

V případě zvýšeného rizika šíření infekčních onemocnění, nouzového stavu a plošných 

opatření může dojít při běhu kurzu ke změnám formy výuky kurzu. Může se změnit lektor 

nebo forma výuky z prezenční na online. Za všech těchto okolností výuka v kurzech 

pokračuje a student nemá nárok na vrácení kurzovného. V případě, že kurz nebude možné 

realizovat z důvodu absence lektora, bude adekvátní částka za ušlé lekce vrácena zpět na 

účet klienta na konci daného semestru.  

 

 

Kodex chování studentů v kurzech 

 

Pro zdárný průběh kurzů je stanoven kodex chování studentů v kurzech:   

1. Studenti respektují pravidla, která si na začátku kurzu stanoví se svým lektorem; 

2. Studenti i lektor se chovají slušně vůči sobě a respektují se; 

3. Studenti nemluví v případě, že mluví lektor, pokud lektor neřekne jinak; 

4. Studenti a lektor respektují pravidla chodu učebny stanovená na začátku kurzu. 

 

Pokud student bude opakovaně porušovat jeden nebo více bodů kodexu, bude student nebo 

jeho zákonný zástupce na tuto skutečnost upozorněn a žádán o nápravu. Pokud dojde k 

opakovanému porušování těchto pravidel i přes tato upozornění, bude student z kurzu 

vyloučen bez nároku na vrácení kurzovného.  


