
DALŠÍ  INFORMACE  PRO  ZÁVAZNĚ 
ZAREGISTROVANÉ STUDENTY 2020/2021 

 

 Pokud jste nám neodevzdali KOPII MATURITNÍHO VYSVĚDČENÍ (týká se pouze 
pomaturitního jazykového studia, nikoli veřejných jazykových kurzů) doručte nám ji obratem či ihned po 
vykonání maturitní zkoušky osobně do kanceláře školy (Tuklatská 3) nebo poštou (obyčejnou 
listovní zásilkou) na níže uvedenou adresu či sken e-mailem; případně dle dohody až v září/říjnu (v 
případě realizace opravné maturitní zkoušky). 

BOHEMIA INSTITUT s.r.o. (poštovní sídlo institutu), Nad Vodovodem 2372/20, 
100 00 Praha 10  nebo   E-mail:  info@bi.cz 

 
 POTVRZENÍ O STUDIU popř. O REGISTRACI do jednotlivých kurzů 
je možno si vyzvednout nejdříve však po splacení minimálně první splátky školného osobně: každé pondělí 
až čtvrtek: 10,30 - 13,00  a 15,30 - 19,00 na adrese kanceláře školy a výukového centra:  

BOHEMIA INSTITUT s.r.o., Tuklatská 3/2105, Praha 10, 1.patro,   
tel.:274 776 256, mobil: 724 173 829 

 

Potvrzení budou též hromadně vystavována při zahájení studia – tuto variantu 
doporučujeme, na veškeré úřady stačí doložit potvrzení v průběhu září. Připravte si též 
příslušné formuláře na sociální dávky k tomuto zahájení (dávky jsou vypláceny zpětně od 1.9.2020)  
Studenty pomaturitního studia se ze zákona stáváte až 1.9.2020, v průběhu letních prázdnin jste 
stále „studenty“ předchozí střední školy, tedy do 31.8. potřebujete potvrzení SŠ.  
Statut studenta je pro účely sociálních výhod zachován pouze letošním maturantům (první 
maturitní vysvědčení v roce 2020) pomaturitního denního jazykového studia! 

 
 ROZVRHY A ZAŘAZENÍ  STUDENTŮ DO STUDIJNÍCH SKUPIN   
bude vyvěšeno na vývěsce v prostorách institutu Tuklatská 3/2105, Praha 10,  
1. patro – pravá hala, pracovní dny 9,00 – 19,00 hod.  a to v následujících termínech pro 
jednotlivé studijní obory a také paralelně odesláno na Vámi uvedenou e-mailovou adresu 
(z důvodu velkého rozsahu informací nemohou být podávány podrobné telefonické informace).: 
 

1. JAZYKOVÉ DENNÍ POMATUR. STUDIUM       od 10.září  (čtvrtek)    
2. JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST/ DOPLŇKOVÉ JAZYKY INTENZIVNÍHO STUDIA 
           od 1.října  (čtvrtek) 

    
 ZAHÁJENÍ VÝUKY V JEDNOTLIVÝCH STUDIJNÍCH OBORECH  
(dle Vašeho konkrétního zařazení do jednotlivých skupin a jejich rozvrhu) 

1. JAZYKOVÉ DENNÍ POMATURITNÍ STUDIUM  (dle určené studijní skupiny)                                     
                                                                   od 15. – 18. září (úterý–pátek)                   
 
2. JAZYKOVÉ KURZY PRO VEŘEJNOST/DOPLŇKOVÉ JAZYKY INTENZ. STUDIA 
       v týdnu  od 5.října dle konkrétního rozvrhu 

 
 PRŮBĚH POMATURITNÍHO STUDIA 1. – 14. září  
Doplňkové pokročilostní testy u vyzvaných studentů, ústní pohovory pro hůře zařaditelné studenty, 
testování převáděných studentů z jiných JŠ a studentů s dodatečnou maturitní zkouškou, jazykové 
konzultace a intenzivní doučování hůře zařaditelných slabších studentů 9,45 – 13,00 
hod. Škola vyzve sama příslušné studenty, kterých se tato situace týká a dohodne s nimi další 
postup. 


