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Obchodní podmínky 
kurzu Čeština pro cizince 

Základní ustanovení 

• Střední škola ekonomicko-podnikatelská SPEKTRUM s.r.o. Mladá Boleslav (dále jen Škola SPEKTRUM) 
poskytuje vzdělávání: ČEŠTINA PRO CIZINCE. 

• Škola se zavazuje poskytnout účastníkovi kurzu (dále jen frekventantovi) přístup do on-line vzdělávacího 
programu, ve kterém se bude vzdělávat kombinací přímého (s lektorem) a nepřímého (samostudium) stylu 
vyučování. 

• Výuka probíhá on-line v malých skupinkách, nanejvýše v 6 lidech. Každý frekventant se přihlašuje do e-
learningového systému pomocí svých předem přidělených přihlašovacích údajů, které nesmí nikomu 
sdělovat. Frekventantovi bude umožněn přístup v rámci celého kurzu k materiálům pro 210 vyučovacích 
hodin samostudia, kde 1 vyučovací hodina trvá 45 minut. 

• Rozvrh přímých hodin s lektorem online bude upřesněn na začátku kurzu. 

• Kurz obsahuje dva postupové didaktické testy, po jejichž řádném splnění může frekventant pokračovat ve 
studiu, za předpokladu, že jeho účast na výuce bude splněna alespoň ze 60 %. Na závěr kurzu čeká 
frekventanty závěrečná zkouška (viz bod Závěrečná zkouška). Na každou zkoušku má frekventant tři pokusy 
zahrnuté v ceně kurzu. 

• Začátek kurzu proběhne po přihlášení a zaplacení ceny kurzovného, popřípadě její splátky, a to k nejblíže 
odsouhlasenému termínu. 

• Přihlašování probíhá prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webové stránce školy. Řádně vyplněná a 
odeslaná přihláška je považována za závaznou objednávku. Pokud v průběhu jazykového kurzu dojde 
k nějakým změnám v osobních údajích, je frekventant povinen nahlásit změnu a případně doložit písemný 
podklad o změně a stvrdit pravdivost pozměněných údajů. Účastník kurzu má právo kdykoliv zrušit svůj 
souhlas se zpracováním osobních údajů. 

• Termíny jazykových kurzů ČEŠTINA PRO CIZINCE nejsou vypisovány dopředu, nýbrž jsou voleny v závislosti 
na počtu a přání frekventantů.  

• Informace o nových kurzech je možné obdržet v kanceláři školy SPEKTRUM (Boženy Němcové 482, Mladá 
Boleslav), popřípadě na telefonním čísle 730 829 200 či emailu kurzy@skolaspektrum.cz 

Cena kurzovného – platba, fakturace 

• Frekventant se zavazuje, že před vstupem na první lekci uhradí na účet školy 
2102749935/2700 vedený u UniCredit Bank první splátku kurzovného, která se liší dle 
doby trvání kurzu: v délce konání kurzu 9 měsíců je měsíční splátka 2.000 Kč a v případě 
délky kurzu 18 měsíců je měsíční splátka 1.000 Kč. Anebo uhradí jednorázově celou částku 
18.000 Kč za kurz. Škola také umožňuje přistoupit přímo k závěrečné zkoušce dané 
úrovně, která je zpoplatněna 1.000 Kč. Při platbě uvádějte číslo osobního dokladu (pasu) 
jako variabilní symbol. Další splátky kurzovného je třeba hradit vždy nejpozději k 15. dni každého 
dalšího měsíce. 

• Při neuhrazení splátky kurzovného ve výše stanoveném termínu bude frekventantovi zamezen přístup do 
e-learnigového systému a výuky. 

• V ceně jsou zahrnuty služby lektora, učební materiály a online.  

• Při platbě firmou (zaměstnavatel frekventanta, pracovní agenturu apod.) je možné vystavit fakturu, v tomto 
případě je nutné do přihlášky uvést IČ, název a sídlo firmy. Tímto frekventant prohlašuje, že je s majitelem 
firmy domluven na úhradu kurzovného. Pokud uvedená firma odmítne zaplatit kurzovné, bude částka 
požadována po frekventantovi.  

• Faktura v elektronické podobě je posílána na emailovou adresu, kterou účastník kurzu uvedl na přihlášce.  

Sleva 

• Pokud firma či frekventant přihlásí najednou do společného kurzu 6 osob, pak 6 (šestý) účastník bude 
ZDARMA. Tzn., že platí pouze za 5 osob. Podmínkou je společná úhrada splátky či celého kurzovného jednou 
souhrnnou částkou. 
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Nepřítomnost 

• Absencí frekventanta nevniká nárok na vrácení či snižování ceny kurzovného.  

• Frekventant se také může setkat s nahrazením vyučovací hodiny jazykového kurzu, a to v případě náhlé 
nemoci lektora. Informace o zrušené vyučovací hodině a termínu nahrazení on-line výuky budou 
frekventantovi zprostředkovány emailem, SMS či telefonickým spojením.  

Případné reklamace 

• Pokud by byl frekventant nespokojen, např. se způsobem výuky nebo metodickým obsahem kurzu, či 
přístupem lektora, je nutné se obrátit neodkladně na ředitelku školy (reditelka@skolaspektrum.cz, 
tel. 608 537 051). Na zpětné reklamace není brán zřetel. 

Závěrečná zkouška a osvědčení 

• Na závěr kurzu čeká frekventanty závěrečná zkouška, která se skládá ze závěrečného didaktického testu, 
krátké eseje a ústní zkoušky s lektorem. Po jejich úspěšném splnění obdrží osvědčení o dosažení zvolené 
úrovně. Za úspěšné splnění se považuje hodnocení alespoň 45 %.  

• Úroveň A1 se požaduje, pokud chce cizinec získat povolení k trvalému pobytu, viz Nařízení vlády č. 31/2016 
Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu. Úroveň B1 se 
požaduje, pokud chce cizinec získat státní občanství ČR, viz Vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti 
českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky. Státem uznanou 
zkoušku je následně třeba vykonat ve zkušební instituci, jejichž seznam zveřejňuje na svém webu 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 

Závěrečná ujednání 

• Škola SPEKTRUM si vyhrazuje právo na výměnu lektora, a to i v průběhu kurzu.  

• Škola SPEKTRUM si pro případ mimořádných závažných okolností vyhrazuje právo kurz nerealizovat či zrušit 
nebo sloučit s jiným cyklem kurzu, a to z důvodu nedostatečného počtu účastníků.  

• Frekventant má právo z kurzu odstoupit před jeho dokončením. Odstoupením z kurzu nevniká nárok na 
vrácení již uhrazeného kurzového. 

 
Obchodní podmínky jsou platné od 23.8.2019. 
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