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Obchodní podmínky pro kvalifikační kurz „Studium pro ředitele škol a školských zařízení“ 

akreditace MŠMT ČR pod č. j. MSMT-14695/2022-1-505 
 

konaném v prostorách školy Jahodovka - Vyšší odborná škola sociálně právní,  
na adrese Jahodová 2800/44, Záběhlice, 106 00 Praha 10 (nebo online). 

 (dále jen „kurz“) 

 
Osvědčení o absolvování kurzu 

 
Podmínkou úspěšného absolvování kurzu a získání osvědčení je: 
 

a) nejméně 80% účast v teoretické výuce (80 hodin z celkem 100 hodin),  
b) 100% účast na odborné praxi, 
c) úspěšná obhajoba závěrečné práce, 
d) absolvování pohovoru k odborné stáži, 
e) úspěšné složení závěrečné zkoušky. 

 
Po ukončení kurzu každý absolvent obdrží Osvědčení o absolvování akreditovaného 
kvalifikačního vzdělávacího programu v systému DVPP.  
 
Nesplní-li účastník uvedené podmínky pro udělení osvědčení, bude mu vydán na žádost pouze 
certifikát o absolvování jednotlivých částí kurzu. Objednatel nemá v tomto případě nárok na 
slevu z kurzovného. Organizátor je oprávněn odmítnout vystavení osvědčení, jestliže mu 
dosud nebylo v plné výši uhrazeno kurzovné.  

 
 

Závěrečné hodnocení 
 

Závěrečné hodnocení účastníků pro získání osvědčení je: 
 

a) závěrečná (ústní) zkouška, 
b) obhajoba závěrečné práce, 
c) reflexe odborné stáže (předložené portfolio). 

 
 
 

Cena – Kurzovné a další poplatky 
 

Cena za kvalifikační kurz – kurzovné činí 9.800 Kč (slovy devět tisíc osm set korun českých).  

V kurzovném je zahrnut první závazný termín závěrečné zkoušky. 
Cena za každý další závazný termín závěrečné zkoušky činí 500 Kč (slovy pět set korun českých). 
Závazným termínem závěrečné zkoušky se rozumí zápis do určené tabulky na konkrétní datum 
závěrečné zkoušky, případně potvrzení termínu s jinou skupinou tohoto kurzu. 
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Platba za kurzovné:  
 

Bezhotovostně převodem na bankovní účet organizátora, č. účtu 123-7684530257/0100, a to 
na základě vystavené faktury nebo pokynem k úhradě organizátorem. 
V případě prodlení s placením je organizátor oprávněn odepřít účastníkovi účast na kurzu 
nebo jeho části. Právo na zaplacení kurzovného tím není dotčeno. 
 

 
Storno kurzu 

 
 

Objednatel je oprávněn tuto vypovědět účast před zahájením kurzu i bez udání důvodu. 
Organizátorovi však v tomto případě za dále uvedených podmínek vzniká vůči objednateli 
nárok na úhradu nákladů na zajištění kurzu v následující výši (dle obchodních podmínek 
odsouhlasených při objednávce kurzu): 
 

a) při výpovědi smlouvy doručené organizátorovi v době mezi 5. a 2. pracovním dnem 
před zahájením kurzu ve výši 50 % dohodnutého kurzovného, 
 

b) při výpovědi smlouvy doručené organizátorovi méně než 2 pracovní dny před 
zahájením kurzu ve výši 100 % dohodnutého kurzovného. 

 

Organizátor nebude vyžadovat úhradu nákladů vůči objednateli, pokud za sebe zajistí 
náhradníka nejpozději v den konání kurzu.  
Organizátor je oprávněn tuto smlouvu vypovědět před zahájením kurzu i bez udání důvodu.  

 
 

Zrušení kurzu 
 
Organizátor je povinen uskutečnit kurz dle podmínek uvedených ve všeobecných smluvních 
podmínkách. Realizace kurzu je podmíněna dosažením minimálního počtu účastníků. Pokud 
počet účastníků pro daný kurz nedosáhne minimálního počtu, vyhrazuje si organizátor právo 
kurz zrušit. 

 
Závěrečná ustanovení 

 
Právní režim této smlouvy se řídí občanským zákoníkem. Smlouva je uzavřena jako inominátní 
dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. 
 
Souhlas s těmito obchodními podmínkami je vyjádřen vytvořením závazné objednávky kurzu. 


