
Pravidla kurzu - Pracovník v sociálních službách 

1. Vyplněním a podepsáním závazné přihlášky a úhradou zálohy, popřípadě plné sumy 

kurzovného v hotovosti či převodem na účet, vzniká mezi oběma stranami smluvní vztah. 

2. Všeobecné podmínky jsou neoddělitelnou součástí přihlášky, která má po vyplnění 

účastníkem kurzu charakter neodvolatelného návrhu na uzavření smlouvy. 

3. Účastník je zodpovědný za údaje uvedené na přihlášce. O změnách je účastník povinen 

písemně do 3 dnů informovat organizátora.  

4. Přihláška má právně závazný charakter, v případě zanedbání povinnosti informovat 

organizátora o neúčasti účastníka na kurzu, si Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o.  dále jen 

organizátor, může uplatňovat náhradu škody. 

5. Podmínky pro stornování kurzu bez ohledu na formu jakou se účastník na kurz přihlásil a 

vrácení kurzovného jsou následovné. 

a. Pokud účastník více jak 10 dní před začátkem kurzu oznámí organizátorovi, že se 

nebude účastnit kurzu, má nárok na vrácení jím uhrazené zálohy 300 Kč, nebo plné 

sumy kurzovného. 

b. Pokud účastník méně jak 10 dní před začátkem kurzu oznámí organizátorovi, že se 

nebude účastnit kurzu, nemá nárok na vrácení jím uhrazené zálohy. 

6. Účastník kurzu souhlasí s tím, že v případě potřeby, budou provedeny opakování z celého 

doposud probraného učiva. 

7. V případě jakékoliv absence, nebudou zmeškané hodiny účastníkovy proplaceny. 

8. V odůvodněném případě absence (na základě lékařského potvrzení) může být účastníkovi 

nabídnuta možnost nahradit si neabsolvované hodiny v jiné skupině, pokud to budou 

umožňovat momentální organizační schopnosti organizátora kurzu. V případě jakékoliv 

nepřítomnosti nebudou zameškané hodiny účastníkovi proplaceny. 

9. V případě pozdějšího nástupu účastníka na kurz, organizátor nebude pro tohoto uchazeče 

zvlášť opakovat již probrané učivo. 

10. V případě prodlení platby za kurz nebo platbě na splátky účastník ztrácí nárok na akční 

nabídky. Slevy z ceny kurzu je možné uplatnit si během trvání kurzu za podmínek 

organizátora. 

11. Účastníkovi vzniká právo na účast v požadovaném kurzu až po připsání částky kurzovného na 

účet organizátora kurzu, nebo po zaplacení v hotovosti organizátorovi kurzu.  

12. Účastník kurzu souhlasí s tím, že osvědčení o absolvování kurzu mu bude vydáno až po 

uhrazení celé výše kurzovného. 

13. Účastník bere na vědomí a souhlasí, že dohodnutý termín kurzu není možné měnit, pokud 

jinak neurčí organizátor. 

14. Pokud účastník kurzu po zaplacení kurzovného požádá o změnu termínu kurzu, ztrácí nárok 

na akční cenu a organizátor kurzu má nárok na administrativní poplatek ve výši 100 Kč. 

15. Pokud účastník nastoupí na kurz, je povinen uhradit cenu kurzu v plné výši bez ohledu na to, 

za kurz absolvuje v plném rozsahu nebo absolvuje jen jeho část. 

16. Účastník je povinen dodržovat disciplínu, vzájemnou ohleduplnost a důsledně dodržovat 

režim výuky, aby nezpůsoboval svým jednáním rušení výuky nebo nezpůsoboval překážky ve 

výuce. V případě zjištění výše uvedených skutečností, má organizátor kurzu právo v daný den 



nevpustit účastníka na výuku, respektive vyloučit účastníka z kurzu bez nároku na vrácení již 

zaplacených poplatků. 

17. Účastník souhlasí s formou, postupy a metodami výuky tak, jak je poskytuje organizátor. 

18. Pokud se nevytvoří skupina s minimálním počtem studentů, kdy tento minimální počet je 

stanoven na základě typu každého jednotlivého kurzu, organizátor si vyhrazuje právo 

neotevřít daný kurz, upravit výuku nebo posunout datum zahájení výuky, maximálně však o 4 

týdny. V opačném případě se organizátor zavazuje vrátit účastníkovi kurzu jím již uhrazenou 

částku. 

19. Organizátor si vyhrazuje právo v případě potřeby provést převody uvnitř tříd, skupin a 

lektorů. 

20. Účastník kurzu bude připuštěn k závěrečné zkoušce po absolvování teoretické výuky a 

praktické výuky. Praktická výuka probíhá v zařízení, které určí organizátor. Organizátor může 

určit i individuální vykonání praktické výuky. Náhrada praktické výuky je možná jen po 

předcházejícím schválení organizátorem, nejpozději však 3 dny před ukončením teoretické 

výuky. Praktickou výuku je nutné ukončit v termínu, který určí organizátor, v opačném 

případě nebude účastník připuštěn k závěrečné zkoušce. Časové rozvržení hodin praktické 

výuky a náplň práce po dobu praktické výuky, určí zodpovědný pracovník zařízení, kde 

praktická výuka probíhá. Organizátor neposkytuje a nezabezpečuje ošacení, ochranné ani 

pracovní pomůcky. Účastník je povinný dodržovat pracovní, organizační resp. provozní řád a 

pravidla hygieny v zařízeních, v nichž vykonává odbornou praxi. Účastník je dále povinen plnit 

stanovené úkoly, respektovat druh nebo způsob získávání praktických zkušeností během 

provádění praxe, vykonávat praxi pod vedením a podle pokynů službu konajícího personálu 

v zařízeních, ve kterých se praxe uskutečňuje. 

21. Organizátor nenese odpovědnost za ztráty a škody na majetku nebo zdraví účastníka kurzu 

vzniklé během kurzu. Je povinností účastníka kurzu dohlížet na svůj osobní majetek a 

nenechat ho bez dozoru a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám. 

22. Účastník plně odpovídá za všechny škody způsobené organizátorovi, jakož i jeho smluvním 

partnerům a organizacím v souvislosti s účastí na kurzu a je podle příslušného zákona 

takovéto škody uhradit.  Pokud dojde ke vzniku škody, je organizátor oprávněn uplatňovat 

vůči účastníkovi kurzu náhradu škody. 

23. Účastník kurzu souhlasí, aby fotografické a filmové záběry zhotovené s mým vědomím po 

dobu trvání kurzu byli případně použity na marketingové účely organizátora. 

24. Účastník svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s pravidly kurzu „pracovník v sociálních 

službách“, organizovaných společnosti Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o., plně a bez výhrad 

porozuměl obsahu přihlášky. Za projev souhlasu se považuje i odeslání závazné přihlášky 

elektronickou poštou bez vlastnoručního podpisu nebo zaplacení poplatku. 

25. Odesláním přihlášky dávám souhlas, aby Národní Vzdělávací Agentura, s.r.o., použila a 

zpracovala moje osobní údaje ve smyslu §5 zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 


