
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eaquals záruka pro jazyková centra 

 
Akreditované jazykové centrum Eaquals prochází pravidelnými kontrolami, aby bylo zajištěno, že: 

 
• Že splňuje vysoké standardy profesionálního chování a integrity ve všech 

aspektech svého fungování 

 
• Nabízí velmi kvalitní příležitosti pro výuku jazyka a/nebo školení učitelů, v rámci 

jasně organizovaných školních osnov a zcela transparentních a efektivních systémů hodnocení 

 
• Veškeré vybavení, zdroje a materiály pro výuku jazyka a/nebo školení učitelů, včetně 

všech platforem pro e-learning, splňuje potřeby studentů a účel kurzu 

 
• Všechny použité propagační materiály jsou věcné, kompletní a snadno pochopitelné; 

dávají kompletní a transparentní přehled všech nabízených kurzů, včetně všech záležitostí 

týkajících se přijetí, počtu studentů, systému hodnocení a nákladů 

 
• Poskytuje pracovní a studijní prostředí, ve kterém nedochází k žádné 

diskriminaci studentů, zaměstnanců nebo jiných zúčastněných na základě pohlaví, věku, 

sexuální orientace, rasy nebo náboženství; organizace se pokouší vyhovět osobám se 

zvláštními potřebami všeho druhu 

 
• Poskytuje studentům vysokou úroveň podpory a poradenství ve všech záležitostech 

souvisejících s jejich kurzem; to zahrnuje příležitost poskytovat pravidelnou zpětnou vazbu 

a informace o postupech řešení problémů 

 
• Všichni, kdo jsou zaměstnáni v provozní části jazykového centra, jsou kompetentní a 

náležitě vyškolení a vedeni 

 

• Všichni učitelé nebo školitelé zaměstnaní jazykovým centrem mají kvalifikaci a zkušenosti s 
výukou nabízených jazyků; jsou vedeni plně kvalifikovaným manažerem s akademickým 

vzděláním 

 
• Všem administrativním, pedagogickým a školicím pracovníkům je poskytována 

pravidelná podpora a vhodné a efektivní školení o dalším profesním rozvoji 

 

• Všichni zaměstnanci jazykového centra mají písemnou smlouvu nebo dohodu, která 
specifikuje podmínky jejich zaměstnání. Podmínky zaměstnání jsou férové a spravedlivé; 
jsou v souladu, nebo přesahují, všechna relevantní lokální nebo národní nařízení a předpisy.  
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