
 

PRAVIDLA PRO VÝUKU ANGLICKÉHO JAZYKA  

ODBORNÁ ANGLIČTINA  

Plán výuky bude předem odsouhlasen  
Příspěvky: výuka bude plně hrazená zaměstnavatelem  
Docházka: musí být min. 75%, zbývajících 25% je na omluvené nepřítomnosti jako je dovolená, 
neschopenka, služební cesta atd.  
Pokrok: Agentura pracuje s jazykovou škálou úrovní a pokroku, kterou přikládám v příloze. Do úrovně C1                
start budeme vyžadovat progres, tzn. v rámci jednoho školního roku se posunout o 1/3 úrovně (třeba z                 
B2 start na B2 medium). Jakmile dosáhnete úrovně C1 start, budeme požadovat minimálně její udržení,               
v lepším případě zvýšení.  
Časová dotace: čas výuky se započítává do pracovní doby  
Testování: V lednu bude probíhat vstupní testování a následně každý rok progress test. Vstupní              
testování a progress test budou probíhat vždy stejně, aby bylo možné objektivně vyhodnotit pokrok.              
Budou se skládat z online gramatického testu a z ústního testování s lektorem. Současně bude 2x do                 
roka, konkrétně v  červnu a v lednu, probíhat test na probranou látku.  
Pravidla: V případě, že student nesplní docházku, budou mu lekce, které jsou pod limit povinné 75% 
docházky, zpětně doúčtovány částkou 150 Kč/lekce.  
V případě, že si student neudrží nebo si nezlepší úroveň, budou mu zpětně všechny lekce doúčtovány                
(150 Kč/lekce) s tím, že bude možné, aby na kurzy chodil ještě v následujícím roce. Pokud by se situace                   
opakovala, bude mu kurz Aj zrušen.  

OBECNÁ ANGLIČTINA  

Plán výuky bude předem odsouhlasen  
Příspěvky: zaměstnanec se bude podílet částkou 150 Kč / lekce. Částka za skutečně odchozené lekce 
se  mu bude strhávat ze mzdy vždy měsíc zpětně (např. lednové kurzy se mzdou za únor).  Docházka: 
musí být min. 75%, zbývajících 25% je na omluvené nepřítomnosti jako je dovolená,  neschopenka, 
služební cesta atd.  
Pokrok: udržení stávající úrovně / progres  
Časová dotace: 45 minut výuky se započítává do pracovní doby, 45 minut si musí zaměstnanec               
napracovat Testování: V lednu bude probíhat vstupní testování a následně každý rok progres test.              
Vstupní testování a progres test budou probíhat vždy stejně, aby bylo možné objektivně vyhodnotit              
pokrok. Budou se skládat z online gramatického testu a z ústního testování s lektorem. Současně bude                
2x do roka, konkrétně v  červenci a v lednu, probíhat test na probranou látku.  
Pravidla: V případě, že student nesplní docházku anebo mu poklesne znalostní úroveň, bude mu účast 
na  kurzech zrušena.  

KONTRAKTOŘI  
Pro kontraktory platí stejná pravidla jako pro zaměstnance s tím rozdílem, že doba strávená na kurzu se                 
nebude započítávat do pracovní doby. Faktura za odvedenou práci se bude ponižovat o částku za               
skutečně  odchozené lekce vždy měsíc zpětně.  

ZRUŠENÍ LEKCE: pokud se nikdo ze studentů nemůže na lekci dostavit, lze ji bezplatně zrušit 24 hodin                 



předem a více prostřednictvím portálu Schoolpartner. Portál zároveň využijte i pro zadávání jednotlivých             
absencí.  Instrukce k zadání absence naleznete zde: https://jcl.cz/files/Zadani_Absence_SP.pdf  
 
Lekci si můžete po dohodě s lektorem nahradit v jiném termínu. Při pozdním zrušení je neuskutečněná lekce                 
účtována v plné výši. Pokud se hodina koná po víkendu nebo státním svátku, je nutné ji zrušit nejpozději do                   
16:00 předcházejícího pracovního dne.  


