
 
 

Pravidla a podmínky úspěšného absolvování jazykových kurzů 
pro posluchače Kabinetu studia jazyků ÚJC AV ČR, v. v. i. 

PŘIHLÁŠKY 

1) První podmínkou pro vstup do kurzu je vyplněná online registrace (zaměstnancům AV ČR přihlášku potvrdí zaměstnavatel 
přímo v aplikaci – po přihlášení mu bude odeslán automatický email na patřičný ústav). Přihlášku je možné podat i po začátku 
semestru, v takovém případě však nemůžeme zaručit volné místo v požadovaném kurzu. Dotazy k přihlášení na e-mailu: 
kurzy@langdpt.cas.cz, papírové přihlášky již nepřijímáme.  

2) Noví posluchači: Pokud k přihlášce nedodáte kopii dokladu či certifikátu o jazykové úrovni (dle požadavků konkrétního kurzu), 
dalším krokem je rozřazovací test. Test je online na našich internetových stránkách. Test vyplňte do týdne od přihlášení.  

Stávající posluchači, kteří chtějí pokračovat: Pro pokračování v kurzu musí splnit závěrečný test, který budou psát na 
konci kurzu (vyučující upřesní jednotlivé termíny). V přihlášce nezapomeňte uvést kurz, který jste navštěvovali v předchozím 
školním roce (resp. kurz, ve kterém chcete pokračovat). V poznámce můžete specifikovat další požadavky.  

3) Informace o zařazení obdržíte emailem.  

4) Zaměstnanci AV ČR platí za účast v kurzech pouze registrační poplatek1, který se hradí nejpozději do dvou týdnů po přihlášení. 
Bez platby nebude možné nastoupit do výuky, registrační poplatek je nevratný. Platí se převodem na účet: 987654386 / 5500 
(variabilní symbol obdržíte emailem), fakturou nebo v hotovosti na sekretariátu KSJ po domluvě na emailu 
martynkova@langdpt.cas.cz. Poplatek se platí na každý semestr zvlášť. V případě, že za Vás platí ústav, bude Váš 
zaměstnavatel informován automatickým emailem.  

Posluchači mimo AV ČR platí kurzovné dle platného ceníku nejpozději do data, které obdržíte na email na základě Vámi 
preferované platby. Platí se převodem na účet: 987654386 / 5500 (variabilní symbol obdržíte emailem) nebo fakturou. 
Kurzovné se platí na každý semestr zvlášť.  

5) Účastníci kurzů z řad AV ČR jsou povinni informovat sekretariát KSJ (nikoli vyučující) o absenci 3 a více hodin po sobě. V 
případě, že delší absence nebude omluvena a posluchač se celý měsíc nedostaví do kurzu, bude z kurzu vyřazen a při dalším zápisu v 
průběhu semestru bude nucen zaplatit nový registrační poplatek. 

6) Podmínkou úspěšného absolvování kurzu je požadovaný výsledek závěrečného testu (nebo splnění specifických 
požadavků kurzu). Pokud posluchač tuto podmínku nesplní, nebude zařazen do kurzu vyšší úrovně. Kurz stejné úrovně může 
opakovat se souhlasem lektora a pouze jedenkrát. Pokud chce posluchač z řad zaměstnanců AV ČR opakovat úroveň z 
vlastního zájmu, bude za kurz hradit plné kurzovné. 

7) U přípravných kurzů ke zkoušce je možné kurz opakovat, pokud kurz nebude naplněn novými uchazeči.   

8) Kurzy pokračují do druhého semestru automaticky (netýká se kombinovaných kurzů). Přihlášku do těchto kurzů na daný školní 
rok tak stačí podat pouze na začátku školního roku. Poplatek či kurzovné se ale platí na každý semestr zvlášť. Pokud 
posluchač nemá zájem v druhém semestru šk. roku pokračovat, oznámí tuto skutečnost sekretariátu. Do jednosemestrálních 
kurzů je vždy potřeba přihlásit se znovu (např. AW kurzy a ostatní kombinované kurzy). 

9) Odhlašování: pokud posluchač nemá zájem do kurzu nastoupit či se chce odhlásit v průběhu semestru, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně sekretariátu. Stejně tak je povinen aktualizovat změny v osobních údajích (změna kontaktního e-mailu, telefonu apod.). 

10) Změna kurzu: pokud má posluchač zájem změnit kurz, obrátí se na sekretariát. Vyučující kurzu není oprávněn tuto změnu 
provést, stejně tak posluchač nemůže sám kurz změnit. 

11) Průběh kurzů: výuky se může účastnit pouze posluchač řádně přihlášený (viz výše) po uhrazení kurzovného nebo registračního 
poplatku (viz ceník).  

12) Rozvrh je platný pro daný semestr školního roku. Vyhrazujeme si právo jej kdykoli v průběhu roku změnit.  

V prostorách Kabinetu studia jazyků jsou posluchači povinni dodržovat zásady občanského soužití a obecné morálky. Hrubé porušení 
může vést k vyloučení posluchače z výuky bez náhrady. Výuka v jednom semestru trvá minimálně 18 týdnů, u AW kurzů 15 týdnů. Ve 
státní svátek se výuka nekoná a nenahrazuje. 

                                                             
1 S výjimkou zájmových kurzů (např. španělština, italština…), viz ceník.  
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