Všeobecné podmínky studia
v Pražském Vzdělávacím Středisku
________________________________________________________________________________
1. Základní ustanovení
1.1. Středisko - Pražské Vzdělávací Středisko (se sídlem: Česká republika, 460 01 Liberec I –
Staré Město, ul. Tovaryšský vrch, d. 1358/3, hlavní výuková budova: Česká republika, 190
00, Praha, ul. Účňovská, d. 100/1, Praha 9, DIČ v České republice: CZ 272 33 693,
č. licence pro vzdělávací činnost: 310010 - 536952330, 310010-536952332, 310010536952334),
jakož i veškeré prostory Střediska, akce a další aktivity, organizované Střediskem pro
studenty mimo učebny.
1.2. Student - osoba, která má platnou Smlouvu o studiu, nebo která absolvuje přípravný kurz ve
Středisku.
1.3. Studijní pravidla, Pravidla - Obecná pravidla pro studium na Pražském vzdělávacím
Středisku, tato Pravidla.
1.4. Smlouva o studiu, smlouva - se studentem podepsaná Smlouva o studiu, jejíž nedílnou
součástí jsou i tato Pravidla.
1.5. Přípravný program – roční/půlroční kurz českého jazyka a přípravné kurzy z předmětů
přijímacích zkoušek (specializovaných předmětů), pořádané při Středisku pro přijetí ke studiu
zvoleného oboru.
1.6. Přijetím/nepřijetím dle těchto Pravidel se rozumí úspěšné/neúspěšné přijetí na vybranou
státní vysokou školu ve zvoleném oboru, vybraném ze seznamu otevřených oborů ve školním
roce, následujícím bezprostředně po přípravném roce ve Středisku.
1.7. Vysokou školou se rozumí studentem vybraná fakulta/vysoká škola, na kterou chce být přijat,
jakož i příslušné orgány fakulty/vysoké školy, jednající jménem vysoké školy, například
Děkan fakulty, Rektor vysoké školy, vedoucí studijního oddělení fakulty/vysoké školy a tak
dále.
1.8. Záruka přijetí na zvolený obor - kombinace vysoké školy a oboru, kterého se týkají podmínky
záruky částečného vrácení ceny kurzu v případě nepřijetí na zvolenou školu a obor. Seznam
oborů, na které poskytujeme tuto záruku, je k dispozici na webu Střediska
www.educationcenter.cz.
1.9. Přijímací zkouška – zkouška, nebo test z předmětu, jejíž úspěšné složení je nezbytné pro
přijetí k vysokoškolskému studiu ve zvoleném oboru.
1.10.
Zvolený obor – obor ze seznamu oborů, na které je poskytována záruka, za účelem
přijetí na něj student absolvuje vzdělávací program ve Středisku.
1.11.
Zvolená vysoká škola – vysoká škola v kombinaci se zvoleným oborem, na kterou se
student hlásí.
1.12.
Záruka částečného vrácení ceny kurzu – vrácení minimálně 75% uhrazené ceny kurzu
studentovi VČETNĚ ceny kurzu českého jazyka a přípravných kurzů z předmětů,
absolvovaných ve Středisku, v případě nepřijetí studenta na státní vysokou školu v České
republice a splnění podmínek záruky v souladu se smlouvou o studiu.
1.13.
Začátek a konec probíhajícího školního roku: 1. září probíhajícího roku - 31. srpna
příštího roku.
1.14.
Studijní kurz, kurzy, kurz – roční kurz českého jazyka, semestrální kurz českého
jazyka, kurzy z jednotlivých předmětů přijímacích zkoušek, pořádané Střediskem.
1.15.
Studijní program - roční nebo semestrální kurz českého jazyka, včetně nestudijní doby,
například prázdnin. Začátek a konec studijního programu se shoduje se začátkem a koncem
probíhajícího školního roku.

1.16.
Podmínky záruky – jakékoliv podmínky z těchto Pravidel, nebo smlouvy o studiu,
jejichž dodržení je nezbytné pro záruku částečného vrácení ceny kurzu v případě nepřijetí na
zvolenou školu a obor.
1.17. Studijní rozvrh pro školní rok 2018/2019: výuka v 1. semestru od 6.9.2018 (nebo od
1.7.2018) do 21.12.2018, zimní prázdniny od 22.12.2018 do 13.1.2019, výuka ve 2. semestru
od 14.1.2019 do 30.6.2019 (kurzy odborných předmětů do 7.6.2019), letní prázdniny od
1.7.2019 do 31.8.2019.*
1.18. Studijní rozvrh pro školní rok 2019/2020 výuka v 1. semestru od 12.9.2019 (nebo od
1.7.2019) do 29.02.2020, zimní prázdniny od 21.12.2019 do 12.1.2020, výuka ve 2. semestru
od 1.03.2020 do 30.9.2020 (kurzy odborných předmětů do 5.6. 2020), letní prázdniny od
1.8.2020 do 31.8.2020.*
2. Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Středisko se zavazuje:
- poskytovat služby na základě smlouvy o studiu v plném rozsahu a v náležité kvalitě,
- dle možností všemi způsoby napomáhat Studentovi při řešení dalších studijních, domácích,
právních a jiných problémů, je-li to nezbytné,
- v případě nepřijetí Studenta na zvolený obor a při dodržení Studentem podmínek záruky
vrácení ceny kurzu v dohodnuté výši v souladu s těmito Pravidly.*
2.2. Středisko není odpovědné za:
- Studijní výsledky Studenta v průběhu kurzů, pokud Student sám jakýmkoliv způsobem
negativně ovlivňuje průběh svého studia v kurzu,
- všechny problémy, které Studentovi vznikly v souvislosti s jeho ubytováním, s výjimkou
ubytoven, zřizovaných Střediskem,
- za případné škody vzniklé v důsledku nedbalosti Studenta.
2.3. Středisko má právo:
- Udělovat Studentovi pokyny, související s jeho studiem v kurzech a chováním ve Středisku a
v sídle Střediska,
- Nedovolit Studentovi účast na výuce v případě nesplnění domácích úkolů, nebo pozdního
příchodu a považovat dotyčnou výuku za zameškanou bez závažného důvodu.
2.4. Student je povinen:
a) zúčastnit se výuky v kurzu minimálně z 80% celkového rozsahu, kromě případů nemoci,
nebo jiných oprávněných důvodů,
b) předložit písemné vysvětlení v případě jeho nepřítomnosti, spolu s opodstatněným
odůvodněním,
c) umožnit kontrolu docházky a prospěchu ze strany rodičů nebo zákonných zástupců, majících
hmotnou i jinou odpovědnost za Studenta,
d) přicházet na výuku včas, v souladu s rozvrhem studijní skupiny,
e) plnit školní i mimoškolní zadání v rámci studijních povinností kurzu.
f) Zavčas plnit veškeré pokyny zaměstnanců Střediska, týkající se vzdělávání Studentů v kurzu,
přijetí na vysokou školu, ubytování v sídle a dalších organizačních, právních a studijních
otázek,
g) Zavčas a v plném rozsahu sdělovat Středisku veškeré informace o všech změnách, které
mohou být překážkou pro Studentovo studium v kurzech a pro splnění povinností Střediska
v souvislosti se smlouvou o studiu,
h) v případě změny adresy bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy do pěti dnů informovat
Středisko o těchto změnách
i) Zavčas platit Středisku za veškeré služby;
j) Na vyžádání Střediska předložit ohlasy, týkající se Střediska, s právem publikovat tyto ohlasy,

k) Nebránit jejich práci a s respektem se chovat k zaměstnancům Střediska, jakož i k ostatním
Studentům Střediska,
l) Nebránit v procesu učení ostatním studentům Střediska,
m) Šetrně zacházet s vybavením, zařízením, technikou a prostorami Střediska,
n) dodržovat čistotu a pořádek ve třídách i ve veřejných prostorách, včetně přilehlých
souvisejících prostor,
o) nepomlouvat dobré jméno Střediska,
p) dodržovat zákonné normy České republiky.
Poznámka: Míru závažnosti příčiny absence určují pracovníci Střediska, taktéž na základě konzultací
s rodiči, nebo se zákonnými zástupci, majícími hmotnou a jinou odpovědnost za Studenta.
2.5. Student má právo:
- používat všechny vzdělávací a jiné prostředky, poskytované Střediskem Studentům k použití
v souladu s rozvrhem,
- jednostranně vypovědět smlouvu o studiu a předčasně ukončit studium kurzů v souladu
s b.12.4 těchto Pravidel, jakož i s následujícími body.*
2.6. Studentům je přísně zakázáno:
a) Přivádět do Střediska nepovolané osoby, které nemají vztah ke vzdělávání studentů ve
Středisku, s výjimkou příbuzných a blízkých přátel studenta. Středisko si vyhrazuje právo
omezit opakované návštěvy těchto osob.
b) Provádět mezi studenty jakoukoli náboženskou, politickou, nebo jinou agitaci
c) Šířit ve Středisku jakékoli propagační a informační materiály, jakož i komerční a jinou
podobnou produkci bez předchozího písemného souhlasu Střediska,
d) Přinášet do prostor Střediska zvířata, ptáky, nebo hmyz bez souhlasu zaměstnanců Střediska,
e) používat mobilní telefon, počítač a další technické prostředky v době výuky;
f) nacházet se ve Středisku v době k tomu neurčené bez souhlasu správy Střediska,
g) přinášet do Střediska a do sídla Střediska a (nebo) konzumovat tam alkoholické nápoje,
h) přinášet do budovy Střediska jakékoliv zbraně, včetně vzduchových, plynových a rovněž
sprejových, paralyzérů, loveckých nožů, teleskopických obušků, nunčaky, atd.;
i) kouřit v prostorách k tomu neurčených,
j) chovat se jakkoli jinak nevhodným způsobem, majícím za následek možnou hmotnou,
morální a jinou škodu pro sebe, ostatní studenty a zaměstnance Střediska.
2.7. Za porušení těchto Pravidel má Středisko právo uvalit na Studenta některou z těchto sankcí:
a) Napomenutí se současným vyrozuměním rodičů studenta, nebo jejich zákonných zástupců
b) Dočasné pozastavení výuky a (nebo) účasti na činnosti Střediska;
c) vyloučení z kurzu a žádost o odebrání českého víza;
d) náhrada způsobené škody, včetně morální;
e) předání celé věci orgánům, činných v trestním řízení v České republice;
Sankce mohou být použity samostatně nebo v kombinaci, zcela dle uvážení disciplinární komise,
nebo odpovědného pracovníka Střediska.
3. Podmínky pro záruku vrácení peněz*
3.1. Student má právo nedodržet podmínky pro záruku částečného vrácení peněz, uvedené v této
části Pravidel. Nedodržení podmínek této části není považováno za porušení těchto Pravidel,
nebo smlouvy o studiu, znamená však nemožnost vrácení peněžní záruky.
3.2. Záruka vrácení ceny kurzu nemůže být poskytnuta v případě, když student nesložil přijímací
zkoušky na vysokou školu z důvodů jeho jak záměrného, tak i nezáměrného zavinění,

majícího za následek jeho nepřijetí, nedostavení se ke zkoušce, nebo jiného nesplnění
jakékoliv Podmínky záruky.
3.3. Záruka vrácení ceny kurzu je poskytována v případě dodržení všech podmínek, daných tímto
článkem Pravidel:
3.3.1. Pokud student v průběhu kurzu v dostatečné míře splnil své studentské povinnosti, a to
(podmínky záruky):
a) student absolvoval roční kurz českého jazyka s docházkou 910, nebo 1120 vyučovacích hodin
za rok,
b) Student absolvuje příslušný program profilové přípravy druhého stupně z předmětů
přijímacích zkoušek ve Středisku během předmětného školního roku,
c) student zavčas a plně v souladu s těmito Pravidly a smlouvami o studiu, které s ním budou
uzavřeny, uhradí náklady na studium v kurzech,
d) v průběhu kurzů nebude porušovat podmínky těchto Pravidel a smluv, které budou se
studentem uzavřeny,
e) Student má základní znalosti už při přijetí na kurzy Střediska alespoň na reálné úrovni
hodnocení známkou "3 - dobře". Tato podmínka je považována za splněnou, pokud student
úspěšně složí přijímací zkoušku. Test umožňuje zkontrolovat základní znalosti předmětu a je
považován za úspěšně zvládnutý se správným řešením 70% úkolů a více;
f) Studentova docházka během po sobě následujících 10 školních dní bude alespoň 90%,
g) Student pravidelně absolvuje týdenní testy a výsledky testů budou minimálně 70%.,
h) Student bude podle pokynů učitele plnit úkoly v hodinách a domácí úkoly podle studijního
plánu předmětu;
i) Student zavčas zahájí studium ročníku a úspěšně dokončí příslušný(é) kurz(y) profilové
přípravy druhého stupně Střediska;
j) Student splní veškeré formality, nezbytné pro připuštění k přijímacím zkouškám, dostaví se
k nim a absolvuje je, včetně podání přihlášky ke studiu na vysoké škole,
k) Přijímací zkoušku bude příslušná vysoká škola vypisovat a zkoušky proběhnou
a zároveň:
3.3.2. Pokud se jediným důvodem, proč Student nebyl přijat ke studiu, ukáže nedostatečnost
materiálové části příslušného programu Střediska, tedy program odpovídajícího kurzu,
výklad a pokyny učitele neobsahovaly studium materiálu, jehož osvojení bylo nezbytné
pro úspěšné složení přijímacích zkoušek a to v rozsahu nezbytném a postačujícím k přijetí,
jmenovitě pokud:
l) Student při zkoušce vyřeší takové úkoly, které v průběhu kurzu už úspěšně řešil v přiděleném
čase,
m) student nezíská potřebný počet bodů pro získání převahy v konkurenci uchazečů o studium
zvoleného oboru,
n) student předloží Středisku kopii své absolventské práce, na kterou má podle českého
vysokoškolského zákona právo, nebo, pokud je toto z organizačních důvodů ze strany
příslušné vysoké školy vyloučené, zavčas zmocní odpovědného pracovníka Střediska
k přezkoumání celé přijímací zkoušky,
o) Student předloží Středisku rozhodnutí o nepřijetí ke studiu zvoleného oboru a veškerá další
rozhodnutí příslušné vysoké školy, přijatá v souvislosti se studentovou přihláškou ke studiu –
to vše do 5 (pěti) dnů od jejich převzetí.
p) V případě nedostatečného množství získaných bodů podá student na základě pokynů a
v součinnosti se Střediskem odvolání proti rozhodnutí Vysoké školy o nepřijetí a využije
všech zákonných odvolacích prostředků pro zpochybnění rozhodnutí vysoké školy o nepřijetí
– pokud budou s odůvodněním a s dokumentárním potvrzením odvolání a dalších žádostí a
stížností, podaných výhradně Střediskem, veškeré odvolací prostředky zamítnuty

q) konečné rozhodnutí vysoké školy o přijetí studenta ke studiu zvoleného oboru bude negativní
(student nebude přijat ke studiu).
3.4. Záruka bude vyplacena do 30 pracovních dnů poté, co student splní všechny podmínky
záruky a po obdržení žádosti o výplatu záruky. Záruční platba bude provedena stejným
způsobem, jakým byla provedena platba za studium.
3.5. Student je povinen podat žádost o výplatu záruky v průběhu dvou měsíců po splnění všech
podmínek záruky.
3.6. Jakákoliv podmínka záruky je považována za splněnou, pokud k jejímu nesplnění došlo
výhradně vinou Střediska. Kromě takového případu nemá Středisko odpovědnost za
nedodržení Podmínek a to ani v případě, kdy podmínky nebyly splněny z důvodů, nezávislých
na zavinění studenta.
3.7. Podle těchto Pravidel jsou podmínky pro záruku částečného vrácení peněz platné pro všechny
studenty Střediska počínaje školním rokem 2016/2017 a následující, kteří absolvují přípravný
program ve Středisku a složí přijímací zkoušky na vysokou školu v tomtéž školním roce.
3.8. Středisko si vyhrazuje právo neotvírat přípravný kurz z jakéhokoliv předmětu přijímacích
zkoušek v daném školním roce, pokud počet studentů, hlásících se ke studiu kurzu, nebude
vyšší než 10 osob. V takovém případě není Středisko odpovědné za nedodržení podmínek,
uvedených v bodě 3.3.1 b) těchto Pravidel.
3.9. Podmínky pro záruku částečného vrácení peněz se nevztahují na případy, kdy vysoká škola
podstatným způsobem pozmění formu, nebo obsah přijímacích zkoušek v porovnání
s přijímacími zkouškami v předchozím školním roce.
4. Program podpory pro studenty*
4.1. Program zahrnuje následující služby:
- poskytnutí Studentům informací o všech záležitostech, týkajících se získání vysokoškolského
vzdělání Studenta v České republice před, během a v nezbytném rozsahu po absolvování
kurzu,
- součinnost při získání českého studentského víza pro Studenta,
- poskytování ubytování v sídle Střediska (za dodatečnou platbu dle tarifu),
- přivítání na letišti, na vlakovém, nebo autobusovém nádraží v Praze a odvoz Studenta na místo
ubytování po jeho příjezdu v průběhu 3 kalendářních dnů před začátkem kurzu a 3
kalendářních dnů po zahájení kurzu, za předpokladu, že student nahlásí Středisku přesné
informace o svém příjezdu nejméně 72 hodin před příjezdem do Prahy; informace o příjezdu
jsou přijímány výhradně prostřednictvím informačního systému (oddíl „údaje o mně“ ve
Studentově profilu), ve všech ostatních případech jsou tyto služby (přivítání a odvoz) k
dispozici pouze za doplňující příplatek dle tarifu,
- součinnost v procesu registrace v Oddělení cizinecké policie,
- součinnost při vyřizování permanentní jízdenky na veřejnou dopravu, připojení k mobilnímu
operátorovi a při výměně cizí valuty,
- pravidelné zasílání zpráv rodičům a blízkým osobám Studenta včetně statistik jeho prospěchu,
docházky a hodnocení zaměstnanců Střediska v elektronické formě,
- poskytování informací o možnostech získání vysokoškolského vzdělání, podmínkách přijetí
a studia na vysokých školách,
- součinnost při procesu nostrifikace (uznání rovnocennosti) dokladů o vzdělání Studenta,
- součinnost při podávání přihlášek ke studiu na vysoké škole a při organizování procesu
nastoupení ke studiu na vysokých školách v České republice,
- součinnost při procesu prodlužování českého studentského víza po přijetí ke studiu na vysoké
škole,
- kulturní program, který zahrnuje prohlídky Prahy a některých dalších pamětihodností v České
republice.

5. Pravidla pro psaní testů a chování při hodinách
5.1. Student je povinen splnit všechna zadání testů, kontrolní a další podobné práce samostatně,
bez pomoci druhých osob, nebo nepovolených materiálů, pokud zadavatel konkrétního testu
nestanoví jinak.
5.2. Při psaní testu je Student povinen chovat se tak, aby nerušil práci ostatních studentů.
5.3. Středisko upozorňuje, že jakýkoli pokus o použití nepovolených materiálů během testu, stejně
jako pokus o oslovení jiné osoby, než zadavatele s jakýmkoliv dotazem, stejně jako jakékoli
jednání, rušící v práci ostatní studenty, bude považováno za porušení pravidel při psaní testů
a výsledek zkoušky bude anulován.
5.4. Během výuky nebo zkoušek je zakázáno používat mobilní telefon, audio zařízení nebo
zařízení pro přehrávání videa. Před začátkem hodiny je student povinen přepnout telefon na
tichý režim, nebo jej úplně vypnout. V případě nedodržení tohoto pravidla, může být student
vyloučen z hodiny, přičemž tato hodina bude považována za zameškanou bez oprávněného
důvodu, což nevylučuje uplatnění dalších sankcí, daných podmínkami těchto Pravidel.
5.5. V případě pozdního příchodu Studenta na hodinu, nebo celkové nepřítomnosti na hodině delší
než 10 minut je tato hodina považována za zameškanou.
5.6. Středisko má právo nepřipustit studenta k testu, jakož i zabránit jeho účasti na jakékoli akci
Střediska v případě pozdního příchodu, nebo nedostavení se ve stanovenou dobu.
6. Výkaznictví
6.1. Středisko poskytuje výkazy prospěchu Studentu, osobám, hradícím vzdělávání jménem
Studenta, taktéž i v případě Studentovy nezletilosti zákonným zástupcům Studenta. Výkazy
jsou poskytovány v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému Střediska.
Student se zavazuje umožnit přístup zainteresovaných osob k údajům o jeho docházce a
prospěchu.
6.2. Výkazy o docházce jsou poskytovány na konci každého pracovního dne, výkazy o prospěchu
v souladu s rozvrhem skládání pravidelných testů, zpravidla jednou týdně.
6.3. V souladu s těmito Pravidly jsou veškeré informace, týkající se studenta, k dispozici pouze v
elektronické podobě.
7. Podávání žádostí a proseb
7.1. Každý student má právo odvolat se proti jakémukoliv rozhodnutí Střediska (včetně výsledků
testů, atd.) prostřednictvím podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí k rukám ředitele
Střediska ve lhůtě 30 dnů od doručení rozhodnutí nebo ode dne zveřejnění rozhodnutí.
7.2. Veškeré žádosti, adresované Středisku, nebo k rukám zaměstnanců Střediska se podávají
pouze v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému. Při podání jakékoliv
žádosti má Student právo zažádat o písemné potvrzení podání žádosti.
7.3. Žádosti, týkající se účasti na kurzech z předmětů přijímacích zkoušek musí být podány do
jednoho týdne po zveřejnění informací o začátku kurzů.
8. Platba za služby Střediska
8.1. Platbou se rozumí včasné připsání úplné sumy konkrétní platby na běžný účet Střediska, nebo
zaslání celé výše platby v hotovosti do pokladny Střediska, nebo zástupci Střediska (záloha
na studium).
8.2. V případě dluhu za jakýkoliv účet vůči Středisku nemá Student právo navštěvovat hodiny
výuky ve Středisku. V případě, že se Student přes existenci dluhu výuky účastní, jsou tyto
hodiny považovány za neomluvenou absenci.
8.3. Penále za prodlení platby činí 0,15% za každý den prodlení.

8.4. Náklady, spojené s odesláním platby Středisku a s bankovním převodem hradí Student.
Náklady banky příjemce hradí Středisko.
8.5. Při vrácení jakékoli platby Studentovi, nebo části zaplacené sumy, bude veškeré poplatky,
spojené s placením, včetně bankovních poplatků, rozdílů v kurzu měny a nákladů v souladu
s b. 8.4 a s dalšími, hradit Student.
8.6. Bankovní spojení s účtem Střediska:
- Název příjemce:
Pražské Vzdělávací středisko
- číslo účtu ve standardním formátu: 2600132364/2010 EUR
- číslo účtu ve formátu IBAN:
CZ9520100000002600132364
- SWIFT kód:
FIOBСZРРХХХ
- Banka příjemce:
Fio banka a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1, 117 21,
Czech Republic (CZ)
- Uvést při placení:
č. smlouvy, jméno, příjmení a jméno po otci Studenta.
8.7. V případě dluhu za splácení jakéhokoliv účtu má Středisko právo na základě vlastního
uvážení převést Studentem již provedenou platbu, nebo platbu za jednu službu, ve prospěch
úhrady Studentova dluhu na úkor platby za jinou službu.
8.8. Student bere na vědomí, že vyřízení víza na konzulátu může trvat více než 90 dní. Pozdní
příjezd Studenta na začátek výuky v kurzech z důvodů, nezaviněných Střediskem, konkrétně
z důvodů zdržení při vyřizování víza ze strany konzulárního úřadu, z důvodu zamítnutí víza
a v souvislosti s opakovanou žádostí o vízum, není důvodem pro poskytnutí slevy.
8.9. Platba za specializované předměty musí být provedena před zahájením daného kurzu.*
9.
9.1.
9.2.

Úspěšné absolvování kurzu
Student úspěšně absolvoval kurz, pokud napíše závěrečný test nejméně na 70% maximálního
počtu bodů a při psaní každého dílčího testu dosáhne alespoň 50% z maximálního počtu bodů.
Na důkaz úspěšného absolvování kurzu Střediska obdrží student diplomu s udělením
odpovídající úrovně, v případě kurzů českého jazyka mu bude udělena úroveň v souladu s
European Language Portfolio.

10.
Zveřejňování informací a oznámení
10.1. Student je povinen sledovat oznámení, která jsou zveřejňována na oznamovací desce v místě
výuky studentů, stejně jako na internetových stránkách Střediska v osobním profilu studenta.
Středisko má právo předpokládat, že se student seznámil se všemi řádně zveřejněnými
oznámeními, a to i bez ohledu na dočasnou absenci studenta ze závažných důvodů. Středisko
není zodpovědné za případné překážky na straně studenta, které omezují jeho přístup k
zveřejněným informacím.
10.2. Zveřejněním informací v souladu s těmito Pravidly se rozumí:
a) zveřejnění informací na informační nástěnce Střediska do 3 pracovních dnů, nebo
b) zveřejnění informací v informačním systému Střediska do 3 pracovních dnů, nebo
c) zasílání informací e-mailem na některou z kontaktních adres studentu nebo jeho zákonnému
zástupci.
10.3. Informace, oznámená v souladu s b. 10.2 je považovaná za zveřejněnou 3. den po oznámení,
nebo v den zaslání e-mailů.
11.
Poskytování informací třetím osobám
11.1. V případě poskytnutí nepravdivých informací o činnosti Střediska má Středisko právo
jednostranně rozvázat smlouvo studiu ve lhůtě tří dnů.
11.2. Středisko má právo poskytovat osobní informace o studentech českým státním institucím.
Středisko se zavazuje neposkytovat třetím osobám informace o Studentech pro komerční
účely;

12.
Rozvázání smlouvy o studiu
12.1. V případě, že se objeví legální důvod pro předčasné rozvázání smlouvy o studiu a ukončení
výuku v kurzech z jakéhokoli důvodu, přichází student o právo na legální pobyt na území
České republiky. Zároveň je Středisko povinno vyrozumět o tom odpovídající orgány České
republiky.
12.2. Středisko má právo jednostranně rozvázat smlouvu o studiu ve lhůtě tří dnů a předčasně
ukončit studentovo studium v kurzu v případě porušení podmínek smlouvy a těchto Pravidel
ze strany Studenta, především v následujících případech:
- opožděné zaplacení služeb střediska studentem, pokud zpoždění platby přesáhne 5 (pět)
pracovních dnů;
- neomluvená absence ve více než 20% výuky po dobu 2 (dvou) předchozích studijních týdnů;
- celkové absence (omluvené, nebo neomluvené) po dobu více než 35% výuky v období 2
(dvou) předchozích týdnů výuky, za předpokladu, že student neprokázal dostatečné úsilí
k osvojení zameškané látky a jeho převedení do nižší skupiny není z jakéhokoli důvodu
možné,
- porušení b. 2.4 a b. 2.6 těchto Pravidel,
- pokud se student dopustí činu, nesoucího znaky, nebo majícího povahu trestného činu nebo
správního přestupku podle právních předpisů České republiky,
- pokud student nebo někdo z jeho rodiny podá soudní, nebo jinou podobnou žalobu, nebo
vyjádří svůj záměr podat takovou žalobu proti Středisku, nebo některému ze zaměstnanců
Střediska.
12.3. Středisko bude informovat studenta o rozvázání smlouvy s uvedením podmínek a důvodů
jejího rozvázání.
12.4. Student má právo rozvázat smlouvu o studiu před podáním žádosti o vízum z jakéhokoli
důvodu, a také v případě zamítnutí udělení studentského víza příslušnými orgány České
republiky. V takovém případě bude studentu vrácena předplacená částka po odečtení
správních nákladů Střediska, spojených s jeho registrací a s vyřízením dokumentů.
Vyúčtování výše nákladů (max. 860 eur) je v každém jednotlivém případě individuální.
12.5. Student má právo vypovědět smlouvu o studiu v průběhu školního roku v následujících
případech:
a) Ode dne vstoupení smlouvy v platnost do 15-ho dne kurzu v souvislosti s návratem do země
trvalého pobytu, nebo nevycestování na studium,
jakož i z jiných důvodů, činících jeho pobyt v České republice a další studium ve Středisku
nemožným, a to zejména:
b) závažný zdravotní stav Studenta, bránící mu začít, nebo pokračovat ve studiu ve Středisku,
c) nemožnost dalšího pobytu v České republice z důvodů nezávislých na vůli Střediska.
12.6. V případě jednostranného rozvázání smlouvy o studiu z důvodů, obsažených v ustanovení
12.5. b) a c) těchto Pravidel jsou Studenti povinni předložit listinné potvrzení existence
jednoho z výše uvedených důvodů.
V případě rozvázání smlouvy o studiu ze zdravotních důvodů během školního roku, kdy
student pobývá na území České republiky, je povinen předložit potvrzení o nemožnosti
dalšího studia, vystavené českým zdravotnickým zařízením (poliklinikou). Potvrzení, vydaná
ruskými zdravotnickými institucemi a předložená po odchodu studenta nebudou přijata.*
12.7. V případě rozvázání smlouvy o studiu podle článku 12.5 má student právo na vrácení 1/2 ceny
neposkytnutých služeb, snížené o výši administrativních nákladů. Vrácení platby není možné
v případě částečné úhrady služeb, existence dluhu za jakoukoli službu, nebo nedodržení
podmínek uvedených v článku 12.6.*
12.8. Ve všech ostatních případech rozvázání smlouvy o studiu nebudou částky, zaplacené za
studium, vráceny
12.9. Student má právo formou žádosti, podané prostřednictvím informačního systému Střediska, v
prvním týdnu výuky v aktuálním kurzu odmítnout studium specializovaného předmětu

druhého stupně profilové přípravy. V takovém případě bude studentovi vrácena částka, kterou
zaplatil za výuku na tomto kurzu, s odečtením administrativních nákladů ve výši,
nepřesahující 5% ceny kurzu. Studentům je umožněna bezplatná účast na vybraných
speciálních předmětech během prvního týdne, aby se mohli rozhodnout, zda hodlají v
budoucnu navštěvovat vybrané kurzy. Po uplynutí stanovené lhůty je student povinen za
vybrané předměty zaplatit.*
12.10. Student má právo požádat o vrácení peněz podle odstavce 12.4 a 12.5 před začátkem kurzu,
nebo školního roku, nejpozději však do konce kurzu, na který byl student zapsán.*
13.
Další ustanovení
13.1. Ke dni začátku kurzů je student povinen osvojit si standardní latinskou abecedu a základní
počítačové dovednosti, zejména práci se standardním rozložením klávesnice (QWERTY).
13.2. Ke dni začátku studia ve Středisku je Student povinen naučit se materiál z brožur "První lekce
českého jazyka" a "Pokyny pro používání informačního systému Střediska", dostupných na
osobním profilu Studenta.
13.3. Středisko má právo dočasně pozastavit výuku a také (a to i opakovaně) nepřipustit
k mimoškolním akcím studenta, který poruší b. 2.4, nebo b. 2.6 těchto Pravidel.
13.4. Centrum má právo provádět audio- a video-sledování a nahrávání pohybu v místnostech a
v přilehlých prostorách Střediska, jakož i nahrávání učebních hodin, testů, jiných studijních
činností za účelem kontroly plnění smluvních povinností, stejně jako fotografování a
videonahrávky mimoškolních aktivit pro marketingové účely.
13.5. Právo na užití fotografií, videa a zvukových nahrávek a další dokumentace činností, zařízení
a majetku Střediska je plně ve vlastnictví Střediska. Šíření, zveřejňování, předávání třetím
osobám, jakož i jiné použití je možné pouze se svolením Střediska a s odkazem na Středisko.
13.6. Student je povinen zúčastnit se vstupního shromáždění, které je zorganizováno na začátku
školního roku a týká se všech nových studentů.
13.7. Vztahy mezi studenty a Střediskem se řídí českým právem. Veškeré spory mezi studenty a
Střediskem rozhoduje český soud.
13.8. Veškeré konzultace a informace, poskytované studentům, podávají pracovníci studijního
oddělení ve stanovených úředních hodinách.
13.9. Elektronická, nebo faxová verze smlouvy je právně závazná ve stejné míře jako originál.
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13.10. Jako potvrzení o převzetí Střediskem smlouvy, podepsané Studentem slouží také zanesení
odpovídající poznámky do informačního systému, viditelné v osobním profilu Studenta.
13.11. Toto znění Pravidel je platné od 1.4.2008, s posledními změnami ze dne 22.9.2017. Právní
účinnost má pouze elektronická verze Pravidel, umístěná na webových stránkách Střediska.
13.12. Tato pravidla jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování vzdělávacích a dalších služeb
Pražským vzdělávacím střediskem.
* Tyto body se nevztahují na pomaturitní kurzy angličtiny a španělštiny.

v Praze, 22.9.2018
Pražské vzdělávací středisko

