
 
   
 

 PODMÍNKY KONÁNÍ KURZŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/23 

 

 

Milí rodiče, studenti, 

 

pro letošní akademický rok opět platí určité 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 udělujete souhlas s níže uvedenými podmínkami pro 

konání kurzů. 

 

Děkujeme a přejeme Vám všem dobrý a úspěšný školní rok 2022/23 

 

         Zita Nováková 

         Manažerka školy a lektorka 

 

Realizace kurzů 

 

Před začátkem první lekce kurzu student nebo jeho zákonný zástupce odevzdá lektorovi 

nebo manažerce školy povinnou dokumentaci (např. Souhlas zákonných zástupců 

s pořizováním fotodokumentace a další).  

 

Manažerce školy bude před první lekcí poskytnuta g-mailová adresa studenta. Tuto adresu 

bude používat lektor a také student k online výuce, pokud to bude nutné. 

 

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.  

 

 

Hygienická a protiepidemická opatření 

 

Protiepidemická opatření a podmínky konání kurzů se řídí mimořádnými protiepidemickými 

opatřeními na regionální úrovni příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni 

MZ ČR.  

 

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

Doporučeními MZ ČR pro školy a školská zařízení a Manuálem Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy, mohou se tedy mírně lišit od podmínek přímo v učebně jazykové 

školy na Říčanská 15, Brno. 

 



 
   
 
Kurzy probíhající v prostorách učebny na Říčanská 15, Brn se řídí celoplošnými opatřeními, 

ale zároveň si v případě protiepidemických opatření jazyková škola vymezuje právo určit, 

kdy studenti vstupují do učebny v respirátoru/roušce/ústence a nosí jej/ji po celou dobu 

výuky. Při vstupu do učebny si také studenti dezinfikují ruce. Dohled vykonává lektor, který 

má rovněž nasazený respirátor/roušku/ústenku.  

 

Infekčně nemocní studenti nebo studenti s příznaky COVID budou již před vstupem do 

učebny odesláni domů, o čemž budou zákonní zástupci informováni telefonicky nebo 

textovou zprávou na telefon. 

 

Po každém ukončení výuky lektor zajistí dostatečné vyvětrání učebny a dezinfekci hlavních 

ploch a vybavení učebny.  

 

Pro případ výskytu infekčního onemocnění nebo podezření na nákazu v průběhu výuky 

bude jednotlivý student (do 18 let) izolován od ostatních do doby odchodu z výuky nebo 

odeslán domů (nad 18 let). U studenta do 18 let bude zákonný zástupce informován, aby se 

dostavil, a v případě, že bude požadovat, aby student odešel sám domů ihned, je nutné 

poslat tuto informaci textovou zprávou na mobil lektora (nestačí ústní souhlas po telefonu). 

 

 

Příchod k učebně, přezouvání 

 

Jazyková škola a lektoři neodpovídají za studenty do 18 let před počátkem lekce a po lekci, 

potažmo před vstupem a po opuštění učebny. Studenti budou přicházet na kurz přesně ve 

stanovený čas začátku kurzu, aby se neshromažďovali a nemíchali s jinými skupinami. 

Studenti se po vstupu přezouvají do přezůvek, které si nosí. Během kurzu nebude možné 

konzumovat jídlo, pít mohou studenti jen z vlastních lahví.  

 

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

zodpovědná osoba nebo lektor neurčí jinak. 

 

 

Kodex chování studentů v kurzech 

 

Pro komfortní a efektivní průběh kurzů je stanoven kodex chování studentů v kurzech:   

1. Studenti a lektoři respektují pravidla, která si na začátku kurzu stanoví se svým 

lektorem; 

2. Studenti a lektoři se chovají slušně vůči sobě a respektují se; 

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

4. Studenti a lektoři 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.  


