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Všeobecné obchodní podmínky
Jak se registrovat
Registraci do kurzu provedete online 
na webových stránkách ef.com, nebo 
přes EF planner, který je dostupný v 
cenové kalkulaci zaslané vašim 
studijním poradcem. EF akceptuje 
přihlášku zasláním potvrzení o 
registraci do kurzu a prvotní faktury. 
Potvrzení přihlášky ze strany EF 
vzniká přijetím registračního poplatku 
a zálohové platby. 

Co zahrnuje kurzovné
-  Kurz dle výběru
- Sdílené ubytování v hostitelské 
rodině s polopenzí, ubytování začíná 
první nedělí před začátkem kurzu a 
končí první sobotou po ukončení 
kurzu. 
-  Online jazykový kurz před začát-
kem a po ukončení všech kurzů 
angličtiny v délce 3 měsíců (pro všeo-
becný/letní kurz) nebo 6 měsíců (pro 
intenzivní/zkouškový kurz).
-  Týdenní program aktivit.

Kurzovné se skládá ze dvou částí: 
školného (40 % kurzovného) a 
poplatky za služby studentovi (60 % 
kurzovného)  včetně ubytování v 
hostitelské rodině. 

Co není zahrnuto v kurzovném
-  Registrační poplatek ve výši 3 500 
Kč pro kurzy v maximální délce 8 
týdnů, nebo 6 000 Kč pro kurzy v 
délce 9 týdnů a více.
-  EF učební materiály.
-  Cestovní pojištění. 

Organizátor
Všechny programy jsou pořádány a 
prodány společností EF Education 
First Ldt.  pro destinace mimo EU a 
společností  EF International 
Language Schools Ldt. pro destinace 
v EU a Spojeném Království (dále jen 
“EF“) , na adrese Selnaustrasse 30, 
8001 Zurich, Switzerland. 

Propagace
EF Education First s.r.o. propaguje v 
České republice jazykové programy, 
které jsou prodávány a organizovány 
EF. 

Způsoby platby
EF přijímá následující platební 
metody:

1. bankovním převodem
2. platební kartou

Platební plán
-  Registrační poplatek a pojištění pro 
zrušení kurzu splatný po uzavření 
smlouvy.
-  První zálohovou platbu ve výši 20 
% kurzovného, splatnou do 14 dnů od 
uzavření smlouvy.
-  Druhou zálohovou platbu ve výši 
20 % kurzovného, splatnou do 45  
dnů od uzavření smlouvy.
-  Zbylou část splatou do 60 dnů 

před začátkem kurzu.

V případě opožděných plateb je EF 
oprávněna si účtovat poplatek ve výši 
2 500 Kč.

Veškeré speciální nabídky potvrzené 
v době registrace se uplatní pouze v 
případě, že student uhradí kurzovné 
řádně a včas a nezkrátí délku trvání 
kurzu.

Cestovní pojištění
Všichni studenti jsou povinni mít 
sjednané cestovní pojištění. EF 
zprostředkovává skupinové cestovní 
pojištění na míru u společnosti Erika 
Insurance Ltd. (příp. alternativní 
pojišťovací společnosti, jak je 
definováno v příslušné pojišťovací 
smlouvě), pod kterou je EF pojistník. 
Toto pojištění je již zahrnuto v 
rezervaci a je součástí účtované 
částky. Pojistné se vztahuje na 
nemoc/nehodu, repatriaci, přerušení 
kurzu, krádež, zpoždění a odpověd-
nost za škodu. Úplné znění podmínek  
na www.erikainsurance.com..
Student, který nemá o toto pojištění 
zájem je povinen vyplnit a podepsat 
EF vyplněné potvrzení o svém 
vlastním pojištění, a to v anglickém 
jazyce, nejpozději 15 dní před 
splatností finální faktury. 
Pro studenty, kteří mají rezervovaný 
kurz v jedné z našich jazykových škol 
v Austrálii platí povinnost si sjednat 
pojištění s australskou pojišťovací 
společností. EF může pro tyto 
případy zajistit za příplatek Allianz 
privátní pojištění. 

Zdravotní formality
Zákonní zástupci studentů mladších 
18 let (19 let v Kanadě) jsou povinni 
podepsat ujednání o odpovědnosti.

Po studentech může být vyžadováno 
se prokázat průkazem o očkování. EF 
si vyhrazuje právo repatriovat 
studenta na jeho vlastní náklady ze 
závažných zdravotních důvodů. Kurzy 
jsou vyhovující pro studenty se 
sníženou pohyblivostí a tito studenti 
jsou samosprávní. 

Pojištění pro případ ze zrušení kurzu 
ze zdravotních důvodů
Při registraci je možné si zakoupit 
pojištění pro případ zrušení kurzu ze 
zdravotních důvodů. Toto pojištění je 
účtováno jako jednorázový nevratný 
poplatek ve výši 1 990 Kč pro 
krátkodobé jazykové programy. Pro 
dlouhodobé programy akademický 
semestr/ rok je toto pojištění za 
poplatek ve výši 5 000 Kč. Toto 
pojištění kryje zrušení kurzu před 
odjezdem kvůli nemoci. Student je 
povinen doložit lékařskou zprávu do 
10 dnů ode dne uplatnění nároku na 
pojistné plnění kryté tímto pojištěním. 

Školní prázdniny a státní svátky
V době místních státních svátků jsou 
EF školy zavřené.  Zamluvené 
ubytování je během prázdnin a 
státních svátků studentům dostupné. 

Rozvrh hodin a docházka
Lekce jsou nabízeny ve všech EF 
školách v pěti denních blocích od 
pondělí do soboty (nebo od úterý do 
neděle) denně od 8:00 do 20:00. EF 
lekce trvají 40 minut, často jsou 2 
lekce spojeny do jednoho bloku po 2 
x 40 minutách. K obdržení certifikátu 
kurzu a splnění podmínek přede-
psaných vízem jsou studenti povinni 
dodržet alespoň 80 % docházky.

Úrovně kurzů
V případě, že bude v EF škole ve 
stejné jazykové úrovni pouze pět 
nebo méně studentů, vyhrazuje si EF 
právo sloučit studenty více úrovní do 
stejné třídy.

EF studijní materiály
K absolvování EF kurzu jsou nutné EF 
výukové materiály. Ceny EF studi-
jních materiálů jsou následující:

Kurzy angličtiny:
-  1-6 týdnů: 1 200 Kč
-  7-12 týdnů: 2 300  Kč
-  každý další šestitýdenní interval: 1 
100 Kč

Kurzy jiného jazyka než angličtiny:
-  1-9 týdnů: 1 900 Kč
-  10-18 týdnů: 3 600  Kč
-  každý další šestitýdenní interval: 1 
600 Kč

Pro specifické SPIN hodiny může být 
účtován dodatečný poplatek za 
studijní materiály.

EF aktivity kredity
Nevyužité EF aktivity kredity 
přesahující 20 USD mohou být 
refundovány do 3 měsíců od 
skončení kurzu. Za vrácení těchto 
kreditů bude účtovat administrativní 
poplatek ve výši 20 USD. Studenti, 
kteří provedou rezervaci nového 
kurzu nejpozději do 12 měsíců, 
mohou převést nevyužité kredity v 
plné výši.  

Volitelné předměty (tzv.SPIN)
Nabídka volitelných předmětů se v 
jednotlivých EF školách liší a může se 
v průběhu roku změnit. Výuka může 
probíhat ve třídě i online.

EF garance pokroku při studiu
Záruka jazykového pokroku studenta 
se vztahuje pouze na úhradu 
školného. 

Stáž nebo dobrovolnický program
EF stáž nebo dobrovolnický program 
je dostupný za příplatek. V ceně 
tohoto poplatku je zahrnut přípravný 
program do 100 hod. a neplacená 
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práce na částečný úvazek. Programy 
podléhají vízové politice dané země a 
EF je proto nemůže zaručit všem 
studentům bez výjimky.

Příjezd a transfer z letiště
Přepravní služba je nabízena v neděli 
mezi 7:00 a 21:00 místního času. 
Pokud studenti přijedou v jinou dobu, 
může EF zařídit speciální transfer za 
zvláštní poplatek. Jestliže je vyz-
vedáváno více studentů najednou, 
může být čekací doba na transfer 
delší než obvykle.

Cestování ve skupině
Skupinové kurzy zahrnují EF 
vedoucího, letištní transfer, případně 
letenky. Minimální velikost skupiny 
pro zajištění skupinových kurzů je 17 
studentů. 

Změna před a po začátku kurzu z 
důvodů na straně studenta
Při změnách v rezervaci ze strany 
studenta minimálně 60 dnů před 
odletem je účtován administrativní 
poplatek  ve výši 2 500 Kč, pokud je 
tato změna provedena v méně než 60 
dnech před odletem je účtován 
poplatek ve výši 6 000 Kč. Stu-
dentům, kteří provedou změnu po 
začátku kurzu bude účtován poplatek 
ve výši 2 500 Kč. V případě změny 
úrovně kurzu z vyšší na nižší, 
například z intenzivního kurzu na 
všeobecný kurz, nebo změny na kurz 
v levnější destinaci se rozdíl v ceně 
kurzů nevrací.
Student má právo převést svůj kurz 
na další osobu stejného věku, pohlaví 
a jazykové úrovně speciálních 
požadavků nejpozději do 30 dní před 
odletem. EF si vyhrazuje právo 
účtovat studentovi dodatečné 
poplatky způsobené tímto trans-
ferem.

Změny kurzu před jeho zahájením z 
důvodů na straně EF
EF si vyhrazuje právo učinit změny v 
typu kurzu, destinaci, začátku kurzu a 
typu ubytování do 20 dní před 
začátkem kurzu. O navržených 
změnách kurzu  bude EF informovat 
studenty s případnou změnou na 
cenu. 
Do 5 dnů od tohoto data oznámení 
může student:
(i) přijmout navrhované změny 
oznámením EF,
(ii) přijmout náhradní program od EF 
podobného standardu, pokud je EF 
schopna takový nabídnout; nebo
(iii) zrušit program bez nutnosti platit 
jakékoli storno poplatky kromě 
registračního poplatku, ochrany před 
zrušením, vízového a kurýrního 
poplatku.

Pokud student včas neinformuje EF o 
svém rozhodnutí přijmout změny, 
přijmout náhradní program nebo 
program zrušit, má se za to, že 
student takové změny přijal.

Storno poplatky před zahájením 
programu

Zrušení musí být provedeno písemně, 
adresováno organizátorovi a 
předloženo místnímu zástupci EF 
kanceláře. Ve všech případech jsou 
registrační poplatek, poplatek za 
ochranu před zrušením, poplatek za 
vízum a poplatek za kurýra nevratné.

Podmínky zrušení letenek jsou 
vypsaný v sekci letenek níže. 

Pro destinace mimo USA
-  Při odstoupení od smlouvy více než 
60 dnů před začátkem programu si 
EF účtuje 20 % ceny kurzovného a 
příplatek za ubytování.
-  Při odstoupení od smlouvy mezi 31 
a 60 dny před začátkem programu si 
EF účtuje 40 % kurzovného a 
příplatek za ubytování
-  Při odstoupení od smlouvy mezi 8 a 
30 dny před začátkem programu si 
EF účtuje 60 % kurzovného a 
příplatek za ubytování
-  Při odstoupení od smlouvy méně 
než 7 dnů před začátkem programu si 
EF účtuje plnou výši kurzovného a 
příplatek za ubytování

Pro destinace v USA
-  Při odstoupení od smlouvy více než 
60 dnů před začátkem programu si 
EF účtuje zálohu programu do 
maximální výše 12 500 Kč.
-  Při odstoupení od smlouvy méně 
než 60 dnů před začátkem programu 
si EF účtuje částku ve výši 12 500 Kč 
na pokrytí administračních poplatků 
za ubytování a zálohu programu v 
maximální výši 12 500 Kč.
Odstoupení před začátkem kurzu, 
zatímco student již pobývá v USA na 
studentské vízum F1
Za program trvající méně než 12 
týdnů si EF ponechá všechny 
poplatky za školné za dobu 4 týdnů a 
12 500 Kč na pokrytí administračních 
ubytovacích poplatků.

Za program trvající více než 12 týdnů 
si EF ponechá všechny poplatky za 
školné za dobu 6 týdnů a 12 500 Kč 
na pokrytí administračních ubyto-
vacích poplatků.

Odstoupení po začátku kurzu
Pro odstoupení z EF programu má 
ustupující povinnost informovat 
ředitele EF školy a podepsat formulář 
pro oznámení změny kurzu. Dnem 
ukončení je počítána sobota toho 
týdne, kdy byl uskutečněn poslední 
den návštěvy výuky. Poplatky mimo 
kurzovné a ubytování jsou nevratné.

Pro všechny destinace kromě USA
Odstoupení od smlouvy má platnost 
po 4 týdnech výpovědní lhůty pro 
kurzy v kratší délce než 12 týdnů a po 
8 týdenní výpovědní lhůtě pro kurzy v 
minimální délce 12 týdnů. Kurzovné a 
poplatky za ubytování budou vráceny 
v plné výši. 

Pro destinace v USA
Při odstoupení od smlouvy v prvních 
4 týdnech kurzu si EF ponechá 
kurzovné a poplatky za ubytování za 

první 4 týdny kurzu. V případě kurzů, 
kratších než 4 týdnů, si EF ponechá 
plnou výši kurzovného a ubytovacích 
poplatků.

V případě odstoupení od smlouvy po 
prvních 4 týdnech kurzu, ale před 
polovinou nebo v polovině (50 % z 
celkové rezervované délky kurzu)  si 
EF ponechá poměrnou část z 
kurzového a poplatků za ubytování. 
Poměrné náhrady budou vráceny na 
základě výpočtu týdenního základu. 

V případě odstoupení od smlouvy po 
polovině z celkové doby kurzu (50 % 
z celkové délky), si EF zanechá 
všechny poplatky.

Náhrady pro kurzy v USA budou 
vráceny do 45 pracovních dnů od 
posledního dne výuky. 

Pokud se studenti v USA neúčastní 
výuky během 30 po sobě jdoucích 
dnů, nudou automatiky stažení z 
programu.

Školní řád
Všichni studenti budou muset 
dodržovat místní školní řád. Studenti, 
nebo poskytovatelé ubytování, kteří 
jsou zapojeni do ilegální aktivity, 
vykazují chování, které záměrně 
narušuje studijní prostředí, nebo 
způsobují škody majetku EF, budou 
vyloučeni, nebo pozastaveni z 
programu.
Kurzovné, ani další poplatky, 
nebudou v tomto případě vráceny, 
pokud není předepsáno jinak 
aktreditačními pravidly. 

Cestovní pas a vízum
Studenti jsou zodpovědní za vstupní 
formality do cílové destinace, jako je 
cestovní pas a vízum. Před odjezdem 
student musí navštívit oficiální 
webové stránky vlády. Vízový proces 
je doporučeno začít 4  měsíce před 
začátkem kurzu. Pokud student 
nesplní vízové požadavky docházky, 
EF může tyto studenty nahlásit 
příslušným autoritám dané destinace.

Specifické zásady destinace
Studenti, kteří si zarezervovali kurz v 
Austrálii, Novém Zélandu, Singapuru, 
nebo Britské Kolumbii (Kanada), 
obdrží specifická lokální pravidla a 
podmínky, které tento dokument 
doplňují.  

Platnost cen
Zveřejněné ceny závisí na směnných 
kurzech závisí na datu 27. 6. 2022 
směny. EF si vyhrazuje právo na 
zvýšení ceny kurzovného do 20 dnů 
před odletem, a na tuto změnu 
upozorní studenta, pokud dojde k 
oslabení české koruny oproti měně v 
dané destinaci nejpozději 20 dnů 
před odletem. Jakékoliv tyto zvýšení, 
nebo snížení směnného kurzu může 
být aplikováno na následující 
položky: Školné, ubytování, transfer, 
a volitelné aktivity v destinaci. 
Následující jsou příklady takové 
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úpravy ceny. 

Dohodnutá 
cena

Změna 
kurzu

Calculation New price

30 000 Kč 
(na základě 
kurzu 22 Kč 
ku 1 USD)

Změna 
kurzu z 22 
Kč na 24 Kč 
(1 USD) 

Upravený 
poplatek při 
změnu kurzu. 
(30,000/22) 
x 24

32 727 Kč

EF si také vyhrazuje právo účtovat 
poplatky v případě zvýšení vládních 
daní.

Pokud dojde za stejných podmínek k 
opaku, student má právo požadovat 
snížení ceny.

Osobní údaje
EF se zavazuje za ochranu soukromí 
našich zákazníků, všechny informace 
o tom, jak EF pracuje s osobními údaji 
naleznete zde https://www.ef-czech.
cz/legal/privacy-policy/.
Níže je shrnutí:
Osobní data studentů, jako osobní 
data poskytnutá v přihlášce, jsou 
poskytnuta EF za účelem dokončení 
jejich přihlášení, poskytnutí jejich 
objednaných produktů a služeb 
(včetně cestovního pojištění), 
poskytnutí zákaznického servisu, 
nebo všeho ostatního potřebného k 
provádění smlouvy mezi studentem a 
EF. 

EF může sdílet osobní data studentů 
se svými partnerskými společnostmi, 
zpracovateli stížností, nebo ostatními 
obchodními partnery v rámci EEA/
Švýcarsko, tak i mimo něj, včetně 
standardních ustanovení o ochraně 
údajů přijatých Evropskou komisí. K 
marketingu produktů a služeb EF, 
včetně speciálních propagací 
založených na zájmech studenta, 
může EF a jeho přidružené společno-
sti také používat osobní data 
studentů v kombinaci se získanými 
údaji od třetích stran.

Student má právo kdykoliv odvolat 
svůj souhlas, nebo vznést námitku EF, 
aby používala jejich osobní data k 
přímému marketingu, a to kontak-
továním EF na níže uvedené adrese 
ef.czech@ef.com.

EF si nechá osobní data studentů 
pouze na nezbytně dlouhou dobu 
potřebnou k účelům, které byly 
shromážděny, nebo v souladu se 
zákonem stanovenými lhůtami, 
správnou tržní praxí, pokud není 
nutné další uchovávání v rámci 
splnění zákonné povinnosti. Dokud 
student svůj souhlas neodvolá, EF 
bude uchovávat pro marketingové 
účely jeho osobní údaje.

Pokud chce student kopii informací, 
které o něm EF drží, kopii standard-
ních doložek o ochraně údajů, 
upravit/vymazat osobní údaje, 
omezit zpracování osobních údajů, 
nebo jinak vznést námitku proti 
zpracování osobních údajů ze strany 
EF nebo využít svého práva na 
přenositelnost údajů, kontaktujte 
prosím pořadatele (správce údajů) na 

adrese Selnaustrasse 30, CH-8001 
Zurich, nebo přes formulář dostupný 
na webové adrese https://www.
ef-czech.cz/legal/contact-us/. 
Pokud by student chtěl podat 
stížnost, může se obrátit na dozorový 
úřad ve své domovské zemi.

Fotografický a filmový materiál
Student, nebo jeho rodič/zákonný 
zástupce bere na vědomí, že EF může 
využívat na základě svého 
oprávněného zájmu pro reklamní a 
obchodní účely fotografie, filmový a 
zvukový materiál, který zachycuje 
studenta a byl vytvořený během 
kurzu a student ho nahraje na 
webovou stránku, do aplikace, na 
sociální sítě, jako je např. Instagram 
nebo Twitter s použitím hashtagu 
#EFMoment, #EF4ever, nebo jiným 
hashtagem promovaným nebo 
vytvořeným EF.

Odpovědnost a vyšší moc
EF nebude zodpovědné za jakoukoliv 
ztrátu, poškození, nepříjemnosti, 
zpoždění v plnění nebo neplnění, v 
souvislosti s poskytováním jakéhoko-
liv zboží nebo služeb z důvodů, které 
jsou mimo kontrolu EF, včetně, ale 
bez omezení na: oheň, přírodní 
katastrofy, vládní činy; pracovní 
spory nebo občanské nepokoje; 
kriminální, teroristické nebo ohrožu-
jící teroristické aktivity jakéhokoli 
druhu; pandemie nebo mimořádné 
události v oblasti veřejného zdraví; 
jakékoli nedbalé nebo úmyslné 
jednání nebo nečinnost jakékoli třetí 
strany; nebo jakákoli jiná příčina 
mimo přímou kontrolu EF. Tyto 
podmínky neovlivní vaše práva, které 
jsou definovány zákony na ochranu 
spotřebitele ve vaší domovské zemi. 

EF je povinna uplatňovat veškerá 
zdravotní a/nebo pandemická 
opatření přijatá úřady, jako je 
zejména lékařská repatriace, 
karanténa, management nakažených 
studentů a studentů, kteří jsou v 
blízkém kontaktu s nakaženými 
studenty. EF proto může přizpůsobit 
podmínky pobytu a okamžitě 
přijmout preventivní opatření.

Chyby v psaní a překlepy
EF si vyhrazuje právo opravit 
pravopisné chyby a není vázáno 
zjevnými chybami v textu. 

Řešení sporů a rozhodné právo
Jakékoliv stížnosti by měly být první 
podány personálu v konkrétní 
destinaci, aby mohl být problém 
vyřešen. V případě, že se studenti 
domnívají, že kurz nebo jiné služby 
zakoupené u EF nejsou po přiměřené 
době k nápravě stále prováděny 
podle dohody, by měli neprodleně 
písemně informovat EF. Pokud 
student není spokojen s odpovědí, 
může se obrátit na Českou obchodní 
inspekci.

Tato dohoda se bude řídit zákony 
České republiky bez ohledu na 

ustanovení o kolizi právních předpisů. 
Jakýkoli spor nebo nárok vyplývající 
z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, 
musí být vyřešen soudem se sídlem v 
České republice.

Ochrana proti insolvenci
EF má pojištění proti úpadku u 
UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 
49240480, vedené u městského 
úřadu v Praze pod sp. zn. B 2012, se 
sídlem Praha 6, Evropská 136/810, 
PSČ 16012, email: fiducia@fiducia.cz 
a tel. 420 272 101 020.

Letenky
Pokud EF zakoupí letenky na žádost 
studenta (včetně zahrnutých a 
zlevněných letenek), tento student 
souhlasí s tím, že bude vázán 
zásadami a podmínkami letecké 
společnosti. EF není zodpovědné za 
změny letového řádu ze strany 
letecké společnosti, zrušení, nebo 
zpoždění letu. Student je zodpovědný 
za jakékoliv poplatky letecké 
společnosti za změny letenky. EF si 
vyhrazuje právo účtovat zvýšení 
poplatků a daní letecké společnosti. 

V případě nabídky bezplatných 
letenek, EF přispívá maximální 
hodnotu 24 000 Kč zpáteční letenky 
studenta do a z destinace pro 
intenzivní a zkouškové kurzy v 
minimální délce 12 týdnů. Rezervace 
letenky musí být provedena přes EF. 
Tato nabídka nemůže být kombi-
nována spolu s dalšími nabídkami EF. 
Studentovi budou účtovány plné 
náklady na letový příspěvek od EF, 
pokud změní svůj kurz na všeobecný 
nebo základní kurz, nebo pokud je 
kurz ukončen, a proto trvá méně než 
12 týdnů. Tato nabídka je předmětem 
k zrušení bez dalšího upozornění. 

Sankcionované osoby nebo území
Student je povinen při rezervaci 
kurzu uvést svou oficiální adresu 
trvalého bydliště. Student prohlašuje 
a zaručuje, že on, ani žádný z jeho 
nejbližších rodinných příslušníků není 
určen, blokován nebo jinak identi-
fikován podle jakýchkoliv zákonů o 
sankcích nebo že se účastní tran-
sakcí, které jsou zakázány ze strany 
zákonů o sankcích. Pokud by plnění 
podle těchto podmínek (v celku nebo 
částečně) podle vlastního uvážení 
společnosti EF představovalo 
porušení zákona o sankcích platného 
pro EF, EF bude mít právo nesplnit 
své závazky podle této smlouvy a 
nebude mít povinnost zaplatit 
jakýkoliv nárok v rozsahu, v jakém by 
taková platba způsobila EF sankce, 
zákaz, trest, nebo omezení, podle 
jakéhokoliv platného zákona o 
sankcích a bude mít právo ukončit 
tuto smlouvu s okamžitou platností 
bez odpovědnosti za jakékoli přímé či 
nepřímé škody studentovi.
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Intenzivní, všeobecné a zkouškové  
kurzy v:
Londýn, Cambridge, Brighton, Manches-
ter, Eastbourne, Boston, Santa Barbara, 
Seattle, Honolulu, Toronto, St. Julian's, 
Mnichov, Paříž, Barcelona, Playa 
Tamarindo, Řím, Auckland, Sydney, Perth, 
Singapur, Los Angeles, Vancouver Island:

2022: 12., 19., 26. září; 10., 24. října; 7., 21. 
listopadu; 5., 19. prosince

2023: 2., 9., 16., 30. ledna; 13., 27. února; 
13., 27. března; 3., 10., 17., 24. dubna;
8., 22. května; 5., 19., 26. června; 3., 10., 
17., 24., 31. července;
7., 14., 28. srpna; 11., 18., 25. září;
9., 23. října; 6., 20. listopadu;
4., 18. prosince.

Základní kurzy:
2023: 5., 19., 26. června; 3., 10., 17., 24., 
31. července;
7., 14., 28. srpna (kromě Sydney, Auckland
a Perth)

Intenzivní, všeobecné a zkouškové  
kurzy v:
Oxford, Bristol, Bournemouth, Torquay,
Dublin, New York, Miami Beach, San
Diego, San Francisco, Vancouver, Cape
Město, Brisbane, Malaga, Berlín, Nice,
Tokio, Soul:

2022: 5., 19. září; 3., 17., 31. října;
14., 28. listopadu; 12., 26. prosince.

2023: 9., 23. ledna; 6., 20. února;
6., 20. března; 3., 10., 17. dubna; 1., 15., 29. 
května;
12., 26. června; 3., 10., 17., 24., 31. 
července; 7., 14., 21. srpna; 4., 18. září; 2., 
16., 30. října;
13., 27. listopadu; 11., 25. prosince.

Základní kurzy:
3., 10., 17., 24., 31. července; 7., 14. srpna 
(kromě
Brisbane a Kapské Město)

Dodatečné termíny pro Základní, 
Intenzivní, Všeobecné a
zkouškové kurzy v Sydney,
Auckland Perth, Kapské Město a Brisbane:
2023: 2., 9., 16., 23., 30. ledna; 6., 13., 20., 
27. února; 6., 13., 20., 27. března; 3. dubna.

Akademický rok v zahraničí:
2022: 19. září
2023: 9. ledna, 17. dubna, 19. června
18. září
2024: 8. ledna, 8. dubna, 17. června
16. září

Termíny
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