
 

Правила за одржување на курсот по чешки јазик во Северна 

Македонија 

 
Запишување 

На курсот по чешки јазик во Северна Македонија што го организира Чешкиот центар 

можат да се запишат слушатели над 15-годишна возраст и возрасни. 

Секој слушател на избраниот курс, доброволно се запишува на курсот, откако ќе го 

пополни онлајн формуларот и ќе го плати трошокот за курсот и учебникот.   

Распоредот и условите за одржување на курсот, како и термините за запишување на 

курсот и надоместокот на трошокот за курсот се објавени на страната на Чешкиот 

центар во одделот Јазични курсеви, а ќе биде поставена реклама и на страната на 

Чешката Амбасада во Скопје. Доколку не е поинаку наведено, одредените цени за 

курсот и учебните помагала важат за минимум 5 запишани слушатели. 

Запишувањето на курсот се смета за важечко по плаќањето на трошокот за курсот и 

учебникот.  

Минималниот број на слушатели во една група е 5 лица. Во случај на помал број 

слушатели, курсот може да се одржи по корекција на цената.  

Битно: Цената на курсот важи само за слушателите на курсот што живеат во Северна 

Македонија. Слушателите на курсот што живеат надвор од Северна Македонија можат 

да се запишат на курсот само по корекција на цената на курсот. 

Учебни помагала 

Стандарден онлајн курс по чешки јазик за почетници, ниво А1: 

Учебни помагала – учебниците, работните тетратки се плаќаат дополнително. Секој 

слушател мора да има сопствени учебни помагала на располагање. 

 

Организација и одржување на курсот 

Курсот се одржува онлајн во група од 5 до 10 слушатели. 

Во деновите на државните празници не се одржуваат курсеви, а пропуштените часови 

се надоместуваат со термините, утврдени по консултација на координаторот со 

предавачот. Во случај на неприсуство секој предавач утврдува соодветен надоместок за 

себе или наоѓа начин како да се надоместат пропуштените часови. 

Неприсуството на слушателите го евидентира предавачот. Секое неприсуство влијае 

врз знаењето на студентот и може да предизвика следни тешкотии во учењето, но тоа 

не го обврзува предавачот да го повторува материјалот. 

Во случај некој од слушателите да не се однесува пристојно за време на предавањето и 

со тоа ја нарушува ефективноста на работата на предавачот и останатите слушатели во 



 

групата, го губи правото да ја посетува наставата во иднина. На слушателот не му се 

враќа платената сума за курсот. 

 

Завршување на курсот и издавање на сертификати 

Курсот се смета дека е успешно завршен, доколку слушателот бил присутен на 

минимално 60% од наставата. Добива сертификат за завршување на курсот, каде се 

наведени информации за должината и времето на одржување на курсот, како и името 

на предавачот. 

Сертификатите што не се доставени до слушателите, се чуваат во центарот максимално 

1 година по завршувањето на курсот. По завршувањето на овој рок, Чешкиот центар 

Софија нема веќе обврска да чува или повторно да издава сертификати. 

 

Прекинување на курсот  

Секој слушател има право да го прекине курсот, но само доколку за ова го информира 

центарот 7 дена пред почнувањето на наставата. Во тој случај му се враќа целата сума 

што ја платил за курсот. 

Доколку по почетокот на курсот, слушателот не може да го посетува курсот на кој се 

запишал од други причини, не му се враќа платената сума за курсот. 

 

Заштита на лични податоци:  

 

Со пополнување на формуларот за учество на курсот, заинтересираните страни даваат 

согласност администрацијата на Чешкиот центар да ги обработува нивните лични 

податоци заради запишување на курсот, неговото одржување и сметководствени 

пресметки.  
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