Program GARANCE VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO v případě nepřijetí na VŠ
Přípravné kurzy SOKRATES mají 22letou tradici a úspěšnost absolventů je
bezprecedentně a bezkonkurenčně vysoká, a to okolo 90%. Vzhledem k našim zkušenostem
souvisejícím s tím, že aktivně vytváříme testy pro některé vysoké školy a tím, že naši VŠ
pedagogové na daných univerzitách převážně procvičují se studenty příklady z přijímacích
zkoušek, můžeme garantovat zmíněnou velmi vysokou pravděpodobnost přijetí na vysokou
školu.
Pokud nebude student přijat na vybranou vysokou školu, na kterou se připravuje, bude
mu vráceno celé školné, které za přípravu zaplatil. Veškeré materiály k výuce, včetně
několika stovek přijímacích testů a dalších benefitů mu samozřejmě zůstávají pro další
přípravu.
Student tak neriskuje vůbec nic a veškeré riziko nese SOKRATES. Tak kvalitní jsou naše
kurzy! Nevěříte? Vyzkoušejte si nás! Nechoďte daleko, přihlaste se k nám v Ostravě.
Žádná garance však nemůže být bezbřehá, a proto i my očekáváme splnění několika níže
uvedených podmínek, které souvisejí zejména s aktivním přístupem studenta při samotné
přípravě. SOKRATES se chová racionálně, neslibuje přijetí na vysokou školu bez vynaloženého
úsilí, ale slibuje GARANCI VRÁCENÍ ŠKOLNÉHO, pokud se student na vysokou školu
nedostane, i když vynaložil přiměřené úsilí.

Podmínky vrácení školného v rámci Garančního programu SOKRATES:
1) Student se přihlásí do „komplexního kurzu“, který zaručuje ucelenou garantovanou
přípravu (viz Příloha),
2) Student bude mít absenci maximálně v jednom bloku výuky (4 vyučovací hodiny)
v průběhu přípravného kurzu (více absencí, z jakýchkoliv důvodů, nám neumožňuje
zajistit garantovanou přípravu; přesuny mezi jednotlivými třídami či městy nejsou
z důvodu návaznosti výuky a kapacitních důvodů možné; náhradní plnění nebo
omluvy z dalších hodin nejsou z hlediska udržení garance možné),
3) Student nebude mít z každého ze 3 závěrečných testů (vždy na závěr každého dílčího
kurzu) hodnocení horší než je známka „2“ (na klasické stupnici 1-5) a v souhrnu
nebude průměrné hodnocení všech testů dohromady horší než „1,5“,
4) Student se do Garančního programu SOKRATES přihlásí prostřednictvím webových
stránek a uhradí nevratný1 administrativní poplatek 490,-Kč nejpozději do
30.9.2019!! (rozhodující je okamžik připsání částky na účet),
5) Student se přihlásí alespoň na 3 fakulty předmětného typu vysoké školy v daném
oboru (ty uvede v přihlášce do garančního programu), zejména dle typu kurzu, který
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Tento poplatek se nevrací ani v případě přijetí ani v případě nepřijetí na VŠ, a také se nevrací při nesplnění
ostatních podmínek Garančního programu SOKRATES.

navštěvuje a prokazatelně se zúčastní přijímacích zkoušek a zároveň nebude přijat
řádně nebo na „odvolání“ na žádnou z vybraných fakult (doloží rozhodnutím
o nepřijetí z těchto škol). Rozhodující je skutečný stav k 31.10.2020.2

prof. JUDr. Ing. Igor Kotlán, Ph.D. et Ph.D.
za GARANČNÍ PROGRAM SOKRATES

Příloha: Seznam kurzů, které je možno využít v rámci Garančního programu
SOKRATES:
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Právnické VŠ
Právnické VŠ VIP
Lékařské VŠ
Sociální VŠ
Sociální VŠ VIP
Filozofické VŠ
Filozofické VŠ VIP
Pedagogické VŠ
Pedagogické VŠ VIP
Ekonomické VŠ
Ekonomické VŠ VIP

Např. potenciální student na některé z právnických fakult si vybere komplexní kurz „Právnické VŠ“ a zároveň
se zúčastní přijímacích zkoušek např. na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, Právnické fakultě Masarykovy
univerzity, Právnické fakultě Univerzity Palackého. Nebude-li přijat nejpozději k 31.10.2020 na žádnou
z právnických fakult (nejen v přihlášce do garančního programu uvedených), bude mu vráceno celé školné za
přípravný kurz.

