
                   

Kurz: ...........      Škol.rok: 2019/2020
       /vyplní škola/

PŘIHLÁŠKA
  do kurzu jazyka ...........................

  
  Typ kurzu /vyplní pouze noví žáci/:
  pro začátečníky – mírně pokročilé– pokročilé
  – konverzační kurz – kurz pro žáky ZŠ
  příprava ke st. zkoušce/certifikátu - k maturitě
  _________________________________________________

  

  Záznamy školy

  Roční úplata ..............     

  1. pol.    ..............   Číslo platby:

  

  2. pol.      ..............   ....  ....... 

                                 

  Poznámky:

Příjmení: ....................................

Jméno:    ....................................

Datum narození: ..............................

Místo narození: ..............................

Rodné číslo:    ..............................

Tel.:     ..............................

E-mail:         ..............................

..............................................

Bydliště:     ..............................

..............................................

Pro nezletilé žáky 

Jméno zákonného 

zástupce: ....................................

.........      

Tel:.........................................

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů 
(uchazeč/zákonný zástupce)v souladu 
s příslušnými právními normami o ochraně 
osobních údajů a s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady EU 2016/679.

V ................. dne ....................

Podpis žáka/zákonného zástupce:

Informace pro žáky

1.Přijímání žákú, placení kurzovného
Přijímací řízení pro školní rok 2019/2020 začíná 3.6. 2019 a probíhá do naplnění kurzů.
Podmínkou zápisu do kurzu je odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení úplaty za vzdělávání
/kurzovného/ za celý školní rok nebo pololetí, v závislosti na typu kurzu a počtu žáků.
Číslo účtu u ČSOB, a.s.pobočka Klatovy: 101 176 590 / 0300,
Variabilní symbol: datum narození žáka ve tvaru  dd.mm.rrrr. 
Informace pro příjemce: příjmení žáka

2.Zásady vracení úplaty za vzdělávání /kurzovného/
Celá úplata se žákům vrací v případě, že jazyková škola kurz neotevřela a nedošlo k dohodě  o
přeřazení  do  jiného  kurzu,  nebo  v případě,  že  se  uchazeč  odhlásil  nejpozději  v  den
předcházející dni zahájení výuky v kurzu.
Požádá-li žák písemně o výstup z kurzu nejpozději  do 31.1.2020, bude mu vráceno  50% ze
zaplacené roční  úplaty /u přípravných kurzů poměrná část úplaty/
Odhlásí – li se žák z kurzu v průběhu školního roku ze závažných důvodů a tyto důvody řádně
prokáže, může mu být rozhodnutím ředitelky školy vrácena poměrná část úplaty, vždy jen za
měsíce následující po podání písemné žádosti, ne zpětně.
O výjimkách  při placení a vracení úplaty rozhoduje ředitelka školy.

3.Organizace začátku školního roku
Školní rok 2019/2020 začíná 2.září 2019.  Zahajovací schůzky žáků nově otevíraných kurzů
proběhnou v těchto termínech:
Začátečníci  všechny jazyky středa   11.9.  17.00
Přípravné kurzy  ke státní jazykové zkoušce z Nj a Aj středa   11.9.  16.00

 k certifikátům z angličtiny a němčiny,
 příprava k maturitě, německá gramatika

Rozpis úvodních  schůzek všech kurzů bude před zahájením školního roku umístěn na budově školy
a na webových stránkách školy www.oakt.cz  Písemné pozvánky nerozesíláme.

    

     Podpis žáka /u nezletilých žáků jejich zák. zástupce/ ..................................
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