
Ceník 2020/2021

Výuka jazyků
Výuka po telefonu

300 Kč / 45 min 1 student
400 Kč / 60 min 1 - 2 studenti
450 Kč / 60 min 3 studenti
480 Kč / 60 min 4 studneti

Doučování žáků základních škol

250 - 300 Kč (v závislosti na učiteli)

Licencovaný program anglického jazyka 

pro děti EDDIE TEDDIE

2 - 3 roky
4 - 5 let
5 - 6 let
1.+ 2. třída

Cena/pololetí
2 350 Kč
3 350 Kč 
3 750 Kč
3 750 Kč

Týdně
2* 25 min
2* 35 min
2* 45 min
2* 45 min

Kroužek angličtiny pro první stupeň (rozděleno podle tříd)

2 250 Kč / pololetí / 45* min týdně

Licencovaný program španělského jazyka

pro děti COLORIN COLORADO

1 500 Kč / pololetí / 45 min týdně

U dětských kurzů jsou
studijní materiály
zahrnuty v ceně.

Příměstský tábor s angličtinou

2 150 Kč / týden vč. stravy

Anglicky Německy Francouzsky Španělsky Česky

Doučování střední škola

4 x 10 minut / 900 Kč / měsíc
4 x 15 minut / 1 300 Kč / měsíc
5 x 10 minut / 1 200 Kč / měsíc



Obchodní 
podmínky

Stornovací podmínky
 

Bez poplatku:
Doložená pracovní neschopnost, nemoc a návštěva lékaře.

Dlouhodobě plánovaná dovolená či předem plánovaná absence po
domluvě s lektorem.

 
V ostatních případech je možné se s lektorem domluvit na náhradní
hodině. Škola je oprávněna účtovat storno poplatek ve výši 95 Kč v

případě zrušení hodiny z jiného než výše uvedeného důvodu. 
 

V případě zrušení lekce méně než 24 hodin předem bude hodina
účtována v plné výši. 

 
Minimální docházka 75% za pololetí.

 
Výuka probíhá od začátku září do konce června pro firemní klienty. Kurzy,

doučování a individuální výuka začínají 2 - 3 týden v září a končí 2 - 3
týden v červnu. U klientů docházejících na individuální výuku a

doučování je vyžadována docházka minimálně do půlky června. Výuka
neprobíhá ve svátky a v době školních prázdnin, pokud se lektor se

studentem nedohodnou jinak. 
 

Termín svátků a školních prázdnin pro školní rok 2020/2021
 

Den české státnosti: pondělí 28. září 2020
Den vzniku samostatného československého státu: středa 28. října 2020

Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020
Den boje za svobodu a demokracii: úterý 17. listopadu 2020

Vánoční prázdniny: středa 23. prosince 2020 - neděle 3. ledna 2021
Pololetní prázdniny: pátek 29. ledna 2021

Jarní prázdniny: 8. - 14. únor 2021
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 1. dubna - pondělí 5. dubna 2020

 
 
 


