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Podmínky studia 

Přijímání ke studiu, zápis 

Přihlášky je možné vyzvedávat v zápisové kanceláři nebo stáhnout z webových stránek školy (www.ssjs-
tabor.cz). Na přihlášce si žák zvolí podle zájmu typ kurzu, vyučovaný jazyk a stupeň pokročilosti kurzu. Termín 
podání přihlášky k zápisu není omezen. Žáci budou přijímáni podle pořadí zapsaných přihlášek a podrobí se 
přezkoušení (kromě začátečníků). Při zápisu v zápisové kanceláři JŠ je žák povinen odevzdat doklad o zaplacení 
zápisného, kurzovného nebo hotově zaplatit. Při splnění těchto podmínek obdrží studijní průkaz žáka JŠ, který jej 
opravňuje k účasti na zahájení kurzu, přezkoušení a další výuce. 

 
Pokud žák při přezkoušení nevyhoví nárokům na zařazení do kurzu požadovaného stupně pokročilosti, vyhrazuje 
si škola právo jeho přeřazení do kurzu nižšího. Naopak, budou-li znalosti žáka na vyšší úrovni, může mu škola 
doporučit přeřazení do kurzu vyššího. Nenaplní-li se kurz v požadovaném počtu, bude žákům nabídnut kurz jiný. 
Rozhodnutí o přijetí do kurzu bude vydáno po přezkoušení a zápisu sdělením na nástěnce školy. Škola si vyhrazuje 
právo přeřadit žáka na základě výsledků průběžných testů do nižšího nebo vyššího kurzu. 

Zahájení kurzu, organizace studia 

Kurzy jsou zahajovány v září, termín bude upřesněn. Při zápisu je žák povinen předložit studijní průkaz žáka 
JŠ. Žák, který navštěvuje jeden z odpoledních/večerních kurzů bude seznámen se školním řádem jazykové školy, 
obsahem výuky v kurzu, učebnicemi a další studijní literaturou a bude provedeno přezkoušení vstupních znalostí 
a následné zařazení do kurzu podle stupně pokročilosti. Pravidelná výuka v kurzu se zahajuje v týdnu od 30. 
9., nebude-li při zápisu dohodnuto jinak. 

 
Kurzy jsou organizovány jako odpolední/večerní, zpravidla v pondělí a středu, v čase od 16:00 do 17:30 hod. 
Vyučovací hodina trvá 45 minut. 
 
Odpolední/večerní kurzy jsou vyučovány v budově SŠ obchodu, služeb a řemesel a JŠ s právem SJZ, Bydlinského 
2474, 390 02 Tábor. Kurzy pro MŠ a ZŠ jsou vyučovány přímo v daném místě MŠ nebo ZŠ. 
 
Základní učebnice kurzu budou sděleny při zahájení kurzu a nejsou v ceně kurzu. 

Ukončení studia 

Po ukončení kurzu cizích jazyků je žákům na základě žádosti vydáváno osvědčení o jeho absolvování za 
předpokladu alespoň 75% docházky do kurzu. Žák má na základě znalostí, které získá v průběhu kurzu, možnost 
složit státní jazykovou zkoušku základní nebo všeobecnou přímo v Jazykové škole s právem státní jazykové 
zkoušky. Cena této zkoušky není zahrnuta v ceně kurzu a platí se zvlášť. 
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