
 

Pravidla jazykové výuky ve společnosti Elanor
 

U všech forem výuky je nutné schválení nadřízeného. Prezenční individuální výuku 
schvaluje vždy ředitel divize:

Jazykové vzdělávání je určeno zaměstnancům, kteří využívají cizí jazyk v pracovní 
době a jejichž jazykové znalosti nedosahují požadované úrovně nebo je potřeba si 
udržet stávající jazykovou úroveň.

1.

Obvykle je do jazykového vzdělávání zaměstnanec nominován nadřízeným. O 
zařazení do jazykové výuky může požádat zaměstnanec sám, avšak o jeho nominaci 
do výuky rozhoduje nadřízený. Zaměstnanec může být zařazen do výuky kdykoliv v 
průběhu pravidelné výuky, pokud to okolnosti vyžadují.

2.

V rámci jazykového vzdělávání rozeznáváme níže uvedené formy výuky jazyků. 3.

Prezenční skupinová 1 – 2x týdně na 60 min./90 min.-

Online výuka 1 – 2x týdně na 60 min./90 min.-

Prezenční Individuální (intenzita dle domluvy)-

Zaměstnanec má povinnost dodržovat minimálně 75% účast na hodinách. Vedoucí 
budou pravidelně informováni o docházce svých zaměstnanců. V případě nedodržení 
minimální docházky tři měsíce po sobě, bude ze strany HR podán návrh o vyřazení z 
výuky O vyřazení zaměstnance z důvodu neodůvodněné nepřítomnosti rozhoduje 
manažer sekce.

4.

Zaměstnanec je povinen případnou nepřítomnost na výuce hlásit co nejdříve, 
nejpozději však 24 hodin před termínem plánované výuky na mailovou adresu 
jazykové školy, kterou účastník výuky obdrží před zahájením kurzu. Omluvená 
nepřítomnost (např. dovolená, nemoc, služ. cesta) bude zohledněna v celkové 
docházce.

5.

Povinnou součástí výuky je přezkoušení zaměstnance z úrovně znalosti jazyka 
formou testu min. 2x ročně, a to formou úvodního rozřazovacího testu a tzv. progres 
testu.

6.

Cílem hodnocení účastníků jazykové výuky je prokázat, že dochází ke zlepšování 
jejich jazykových znalostí nebo, že je udržena dosažená úroveň znalostí. 

 O studijních výsledcích svých zaměstnanců jsou pravidelně vedoucí informováni.

7.

Pro kontrolu progresu a docházky bude v Synergy k dispozici elektronický report pro 
jazykovou výuku.

8.

Zaměstnanec se zavazuje k tomu, že se bude aktivně účastnit lekcí, ale také k 
pravidelné domácí přípravě.

9.

Jakákoliv výjimka z výše uvedených pravidel se bude řešit individuálně s vedoucím po 
konzultaci s HR.

10.


