Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Hotelová škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Třebíč
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč, tel. 566 780 254

POMATURITNÍ STUDIUM CIZÍCH
JAZYKŮ
povoleno zákonem č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální
podpoře v platném znění

Název kurzů:
Jednoletý jazykový kurz anglického jazyka s denní výukou
Jednoletý jazykový kurz německého jazyka s denní výukou
Jazyková úroveň anglického jazyka: účastníci kurzu jsou připravováni na složení
mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge English úrovně B2 (FCE) nebo B1
(PET) nebo státní jazykové zkoušky základní (B2).
Jazyková úroveň německého jazyka: účastníci kurzu jsou připravováni na složení
státní jazykové zkoušky základní (B2).
Délka kurzu:

od 1. září 2021 do 30. června 2022

Doba studia:

nejméně 20 vyučovacích hodin týdně (dopolední výuka 5 dnů v
týdnu obvykle po 4 vyučovacích hodinách)

Místo:

budova Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč na Bráfově ul. č. 9

Lektoři:

vyučující Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč

Kapacita:

v souladu s § 6 vyhlášky MŠMT 19/2014 Sb., o studiu v jednoletých
kurzech cizích jazyků s denní výukou, je stanovena na 18 účastníků
pro každý kurz

Školné:

20.000 Kč/rok

Platba školného: při zahájení kurzu v hotovosti nebo na účet školy (možno dohodnout
dvě splátky)
Termín a způsob podání přihlášek: Elektronicky vyplňte přihlášku a do 30. 6. 2021
zašlete e-mailem na herudkova@oahstrebic.cz. Přijímáni budou žáci do naplnění
kapacity kurzu. Při nenaplnění kapacity budou přihlášky přijímány od 25. 8. 2021
opět na e-mail herudkova@oahstrebic.cz.
UPOZORNĚNÍ:
Pro letošní maturanty jsou zachovány veškeré výhody statutu studenta. Tito studenti jsou
chápáni jako řádně studující, stát za ně hradí zdravotní pojištění a jejich rodiče mohou
pobírat příspěvek na toto studující dítě (týká se i úspěšně složené opravné zkoušky v
podzimním termínu 2021). Přihlásit se mohou také maturanti z dřívějších let i další dospělí
uchazeči z řad veřejnosti, ovšem bez výše uvedených sociálních výhod.
Všichni přijatí zájemci budou po dobu studia pojištěni proti úrazu a ztrátě věcí. Pojištění je v
ceně školného.

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa,
Hotelová škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Třebíč
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč, tel. 566 780 254

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
K JEDNOLETÉMU JAZYKOVÉMU KURZU S DENNÍ VÝUKOU
Přihlášku zašlete elektronicky na email: herudkova@oahstrebic.cz

Školní rok: 2021/2022

Příjmení:

Jméno:

Státní občanství:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Nejvyšší dokončené vzdělání:

Rok maturitní zkoušky (byla-li složena): Zdravotní pojišťovna:

Adresa
Ulice:

Č.p.

Telefon:

Obec:

PSČ

E-mail:

Studijní jazyk - zaškrtněte:
anglický
německý

Předpokládaná vstupní vědomostní úroveň – zaškrtněte:
Mírně pokročilá (A2)
Nižší středně pokročilá (B1)
Vyšší středně pokročilá (B2)

Úhrada školného - zaškrtněte zvolenou variantu:

Jednorázově – do 12. 9. 2021

20.000,- Kč

– do 12. 9. 2021
– do 31. 1. 2022

10.000,- Kč
10.000,- Kč

Pololetně

Uchazeč ručí za správnost a vyplnění všech údajů a odesláním stvrzuje, že v přihlášce záměrně neuvedl jiné či
nepravdivé údaje. Kopii maturitního vysvědčení připojí k přihlášce nebo doloží před nástupem ke studiu.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679.

V ....................…........................ dne …...........................

