
Řád pomaturitního studia německého jazyka Goethe centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
 

I.  

Čl. 1 Obecná ustanovení 
(1) Činnost Goethe centra Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „ Goethe centra JU“) se řídí 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále 

jako „školský zákon“). 

(2) Goethe centrum JU uskutečňuje program pomaturitního studia německého jazyka na základě rozhodnutí 

č.j. MSMT 3299/2021-2 o zápisu do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích 

jazyků s denní výukou v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 

pozdějších předpisů, a § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 

33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. 

(3) Podmínky spolupráce a studia v pomaturitním studiu jsou vymezeny smlouvou o studiu a řádem 

pomaturitního studia, jehož účelem je zajistit chod instituce v rámci školského zákona, stanovit podmínky 

vyučovacího procesu a práva a povinnosti studentů a Goethe centra JU. 

(4) Každý student, který nastoupí do pomaturitního studia ve školní rok bezprostředně následující po maturitní 

zkoušce, má právo využívat status studenta. Status studenta zajišťuje státní sociální podporu, zdravotní 

pojištění, úlevy na daních, další slevy a výhody.  

(5) Aktuální informace týkající se pomaturitního studia a provozu Goethe centra JU uveřejňuje Goethe centrum 

JU na webových stránkách nebo na nástěnkách v budově Goethe centra JU. Pro řešení individuálních 

problémů nebo získání podrobnějších informací je možné kontaktovat pracovníky kanceláře Goethe centra 

JU na telefonním čísle +420 724 503 704, emailu info@goethecentrum.cz, případně osobně v provozních 

hodinách kanceláře, každý všední den od 10.00 do 16.00 hodin. 

Čl. 2. Podmínky pro přijetí 
(1) Do programu pomaturitního studia může být přijat pouze zájemce, který podal řádně vyplněnou závaznou 
přihlášku a uhradil stanovenou úplatu za pomaturitní studium. 
(2) Další podmínky, způsob, mezní termín pro podání přihlášek, a další informace stanoví uveřejněný popis 
pomaturitního studia. 
(3) Výše úplaty za pomaturitní studium a její splatnost je stanovena v popisu pomaturitního studia. 
(4) Pokyny k úhradě úplaty za pomaturitní studium jsou uvedeny v informacích poskytovaných současně 
s podáním závazné přihlášky a smlouvě o studiu.   
 

II. Organizace a průběh pomaturitního studia 

Čl. 3. Lektor 
(1) Pomaturitní studium podle této části má nejméně jednoho svého lektora, který odpovídá za kvalitní 

provedení výuky. 

Čl. 4. Práva a povinnosti studenta 
(1) Studenti jsou povinni zejména: 

 

a) dodržovat podmínky stanovené programem pomaturitního studia; 

b) povinni řídit se pokyny lektorů a dalších zaměstnanců Goethe centra JU; 

c) povinni seznámit se s bezpečnostními pokyny a pokyny požární ochrany, které jsou dostupné 

v učebních prostorách Goethe centra JU, a tento dokument respektovat; 

d) povinni v prostorách Goethe centra JU udržovat pořádek; 

e) povinni si na vlastní náklady zajistit studijní materiály dle pokynů lektorů; 

f) a další povinnosti vyplývající ze smlouvy o studiu, Všeobecných obchodních podmínek, Statutu 

Goethe centra JU apod. 

 

(2) Studenti mají právo s lektorem věcně a zdvořile diskutovat o svých názorech a jiných skutečnostech 

tak, aby nenarušovali výuku. Pokud studenti něčemu nerozumí, mají právo požádat lektora o 

vysvětlení.  
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(3) Studenti se mohou v době přestávek pohybovat ve společných prostorách a využívat zázemí Goethe 

centra JU. 

Čl. 5. Absence a docházka  
(1) V rámci denního pomaturitního studia je stanovena povinná docházka. 

(2) Docházka studentů je evidována.  

(3) V případě, že student nedosáhne 85 % účasti, nebude mu vydáno osvědčení o absolvování 

pomaturitního studia. 

(4) Nemůže-li se student dlouhodobě zúčastnit vyučování, je povinen do 3 dnů oznámit garantu 

pomaturitního studia důvod nepřítomnosti. Po příchodu student do 5 pracovních dnů předloží 

omluvenku v kanceláři Goethe centra JU. 

(5) V okamžiku ukončení smlouvy o studiu mezi studentem a Goethe centrem JU, z jakéhokoli důvodu, 

ztrácí student status studenta. 

Čl. 6 Organizace školního roku a výuky 
(1) Pomaturitní studium je výhradně prezenční studium. Výuka probíhá 5 dní v týdnu, 4 vyučovací hodiny 

denně. Je-li to z technických či organizačních důvodů nutné, Goethe centrum JU má právo výuku 

realizovat i distanční formou. Participace v této formě výuky je rovněž povinná. 

(2) Školní rok začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. 

(3) Výuka se koná v prostorách Goethe centra JU na adrese Hroznova ul. 13, 370 01 České Budějovice. 

(4) Veškeré prázdniny jsou uspořádány dle Organizace školního roku vydané MŠMT. 

(5) Goethe centrum JU má právo vyhlásit volno v případě, že je to z technických či organizačních důvodů 

nutné. 

Čl. 7. Osvědčení z pomaturitního kurzu 
(1) Na základě absolvování pomaturitního studia je možné studentům vydat Osvědčení o absolvování 

pomaturitního studia. Goethe centrum JU si vyhrazuje právo rozhodnout o vydání osvědčení. 

Osvědčení má student právo získat, pouze pokud dosáhl 85 % účasti a úspěšně složil výstupní test s 

úspěšností minimálně 60 %. 

(2) Studentům nevzniká povinnost absolvovat zkoušku z německého jazyka Goethe-Zertifikat B1. 

Čl. 8. Ukončení účasti v pomaturitním studiu 
(1) Ukončení účasti v pomaturitním studiu se řídí podmínkami smlouvy o studiu a Všeobecnými 

obchodními podmínkami. 

Čl. 9. Kontrola studia 
(1) V průběhu školního roku mohou lektoři provádět kontrolu studia kontrolními otázkami, písemnými 

pracemi, zadáváním samostatných úkolů atp. 

 
 


