Podmínky studia na České škole Feng Shui
Tyto Studijní podmínky jsou závazné pro všechny studující v rámci studia na České
škole Feng Shui (dále jen „ČŠFS“), pokud nebylo se zástupci ČŠFS dohodnuto jinak.

Článek I.
Studium

1. Studium je zajišťováno ve formě čtyř samostatných úrovní zakončených
testem a vypracovaným projektem. Na základě úspěšného složení testu a
předložení projektu je studentovi vydáno osvědčení stvrzující úspěšné
absolvování dané úrovně.
2. Studijní plán pro každou úroveň je uveden na internetových stránkách ČŠFS.
Možnost změny z vážných důvodů na straně jednotlivých lektorů vyhrazena. O
změně budou studenti včas informováni.
3. Výuka 1. – 3. úrovně studia je prováděna v rozsahu 3 víkendů. 4. Úroveň
Mezinárodní certifikace obsahuje 3 výukové dny.
4. Každá úroveň studia se otevírá v termínech uvedených na webových stránkách
ČŠFS v Praze a Brně, pokud se ke studiu v daném místě zaregistruje min. 15
studentů, nerozhodne-li se vedení ČŠFS, že ročník otevře i při menším počtu
studentů. Informaci o tom, že se příslušný ročník otvírá, obdrží registrovaní
studenti minimálně týden před plánovaným zahájením výuky.
5. Registrace ke studiu probíhá podáním přihlášky přes webový formulář na
internetových stránkách ČŠFS a úhradou zálohy o jejíž výše je student
informován do 5 dní od podání přihlášky.
6. Úhradu školného za více úrovní je možné provést najednou nebo postupně za
každou úroveň zvlášť.
Základní cena studia na ČŠFS: 29. 600 Kč / 1. - 3. úroveň; 11. 500 Kč / jednotlivá
úroveň.
Na úhradu jednotlivých úrovní je možné čerpat slevu pro Důchodce, rodiče na MD či
studenty. Pro získání slevy je nutné se prokázat dokladem, který tuto skutečnost
dokazuje.
Školné

Částka

Jednotlivá úroveň ČŠFS
I. + II. + III. úroveň ČŠFS
II. + III. úroveň ČŠFS

11. 500 Kč
29. 600 Kč
20. 500 Kč

Částka po 10% slevě
pro rodiče na MD,
SŠ/VŠ studenty a
důchodce
10. 350 Kč
29. 600 Kč
20. 500 Kč

V závažných případech je možné se domluvit na individuálním řešení platby. Školné
se hradí formou zálohy ve výši 3.000,- Kč, která je splatná do 14 dní od
zaregistrování studenta skrze registrační formulář na stránkách ČŠFS, a formou

doplatku, který je splatný prvním dnem výuky na semináři. Záloha je vratná do 30
dní před konáním semináře. Pokud student zruší svou účast na semináři méně než 30
dní před jeho zahájením, záloha je nevratná. Úhradou zálohy převodem na č. ú. 192122480339 / 0800 se zájemce stává řádně registrovaným a ČŠFS s ním závazně
počítá pro studium. Úhradou doplatku školného se řádně registrovaný zájemce stává
řádným studentem.

Článek II.

Místo a termíny výuky
1. Student má právo účastnit se výuky dle studijního plánu na místě a
v termínech stanovených ČŠFS.
2. ČŠFS je oprávněna v nutném případě místo a termíny výuky změnit, což je
povinna s dostatečným předstihem sdělit studentům e-mailem na e-mailovou
adresu, kterou student poskytl při registraci ke studiu.

Článek III.

Studijní práva a povinnosti
1. Student je v rámci každé studijní úrovně oprávněn se účastnit přednášek v
souladu se studijním plánem uvedeným na internetových stránkách ČŠFS.
2. Pokud student nemůže absolvovat určitý víkend v místě, kam se pro studium
registroval, může si jej nahradit v odpovídajícím termínu na druhém místě, kde
studium ČŠFS probíhá. Pokud není možné ani toto řešení, lze se domluvit se
zástupci ČŠFS na individuálním řešení.
3. Získání certifikátu o absolvování jednotlivých úrovní je možné pouze se 100%
docházkou nebo 80% docházkou a doplněním učiva dle individuální domluvy.
4. Student bere na vědomí, že studium ČŠFS nemá žádnou akademickou
akreditaci vydanou Ministerstvem školství ČR či jakoukoli jinou státní institucí.
5. Student je povinen chovat se během přednášek tak, aby nerušil ostatní
studenty a přednášející. V případě, že student toto pravidlo poruší, nebo se
dostaví na přednášku pod vlivem návykových látek nebo alkoholu, může být z
výuky vykázán. V případě opakovaných situací může být student vyloučen
trvale ze studia bez nároku na vrácení již zaplaceného školného.
6. Student může pořizovat audio a video záznam výuky pouze pro své osobní
účely. Předem se však musí nahlásit lektorovi a vyplnit prohlášení, kde se
zavazuje, že pořízený video či audio záznam využije pouze pro své osobní
studijní důvodu a nebude jej dále šířit.

Článek IV.

Přerušení studia
1. Student může přerušit studium pouze ze závažných důvodů po dohodě s
vedením ČŠFS. Student může opětovně pokračovat ve studiu v dalším
příslušném otevřeném ročníku studia, poté co tento svůj záměr oznámí
zástupci ČŠFS.

2. V případě přerušení studia se uhrazené školné nevrací.

Článek V.

Ukončení studia
Studium je ukončeno:
1. absolvováním dané úrovně studia;
2. v případě, že nebude otevřen příslušný ročník studia, protože se ke studiu v
daném místě nezapsalo dostatečné množství studentů, bude studentovi
vráceno uhrazené školné do měsíce od oznámení této skutečnosti;
3. v ostatních případech zániku účasti studenta na studiu nemá ČŠFS vůči
bývalému studentovi žádné povinnosti.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
Tyto Podmínky studia vstupují platnost dnem 1. 6. 2018 a jsou účinné až do jejich
případné změny, o níž budou studenti řádně a včas informováni.

