Směrnice upravuje jazykovou výuku a platí pro všechny zaměstnance společnosti.
Se směrnicí budou seznámení všichni účastnici jazykových kurzů.

Jazyková výuka
1. Účastníci kurzů:
Jazykových kurzů hrazených společností Red Bull Česká republika, s.r.o. se mohou účastnit pouze ti
účastníci, kterým byla výuka schválena a je zahrnuta v celkovém rozpočtu na vzdělávání.
2. Skupiny účastníků kurzů:
Zaměstnanci navštěvující kurzy v sídle společnosti i mimo sídlo společnosti, na základě domluvy se
svým přímým nadřízeným. Kurzy mohou probíhat i online.
3. Rozsah a pravidla výuky:
O účastnících ve všech skupinách stejně jako o jejich odhlášení z výuky rozhoduje jejich přímý
nadřízený. Účast v kurzech lze měnit na základě požadavků jednotlivých zaměstnanců, schválených
přímým nadřízeným.
Frekvence výuky v týdnu je vždy alespoň 1 x 90 minut.
Progress testy u všech skupin zaměstnanců jsou povinné, jsou realizovány prostřednictvím dodavatele
kurzů a jsou základní podmínkou dalšího zařazení do výuky.
Rozvrhy pro kurzy jsou v kompetenci dodavatele kurzů na základě jazykové vybavenosti účastníka a
jsou připraveny vždy do tří týdnů od nominace nového studenta.
Procento docházky
V případě, že nebude dodržena 75% docházka za poslední dva kvartály, bude výuka ze strany
společnosti ukončena, respektive společnost nebude nadále výuku hradit.
Jazykový pokrok
V případě, že v předešlém roce nebylo dosaženo rozvojového cíle, student se za celý rok neposunul o
předem domluvenou úroveň dle Společného Evropského Referenčního Rámce pro jazyky, zaniká
nárok na další čerpání v rámci vzdělávacího rozpočtu. Očekávaný jazykový pokrok bude vždy
nastaven individuálně podle vstupní úrovně studenta.
Účastníci
O účastnících kurzů rozhoduje přímý nadřízený. Výuka v těchto kurzech probíhá individuálně
v rozsahu stanoveném přímým nadřízeným. Testy v těchto kurzech jsou realizovány a vyhodnocovány
2x ročně – na konci 1. semestru a na konci 2. semestru.
4. Příspěvek na výuku:
Zaměstnanec přispívá 150 Kč / 6 EUR za každých 90 minut výuky.
5. Zrušení a náhrada jazykové lekce:
Zrušit lekci jazykové výuky ze strany účastníků je možné minimálně 24 hodin předem. S lektorem lze
domluvit náhradní termín výuky.
Zrušení lekce si zajišťují účastníci sami s pomocí informačního systému.
Zruší-li některou vyučovací hodinu lektor, je povinen dohodnout se s účastníky na náhradním termínu.

