
Stornovací podmínky:

Individuální výuka

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, jinak je jazyková
škola oprávněna účtovat stornovacíí poplatek ve výši 100 Kč.

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

Minimální docházka 75% za pololetí.

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.

Ukončení výuky je třeba oznámit 14 dní dopředu, v době výpovědi budou hodiny účtovány v
plné výši.

Dětské kroužky

Kroužky se platí měsíčně předem. Platba je splatná do posledního dne předcházejícího
měsíce. V případě ukončení kurzu je třeba oznámit ukončení do 15. dne měsíce
předcházejícímu měsíci, od nějž výuka končí, jinak bude částka splatná v plné výši. Tyto
podmínky neplatí v případě uzavření provozoven.

U kurzů, kde se platí měsíční poplatek na základě počtu odchozených hodin se nejedná o
úhradu hodiny ale o kurzovné, které je splatné i v případě nemoci a dovolených, stejně jako
to platilo v případě pololetního kurzovného. Pokud klesne počet studentů ve skupině pod 4
studenty, dojde ke změně ceny dle ceníku. Ostatní mají právo ve výuce za novou cenu
nepokračovat.

Kurzy dospělí

U kurzů pro maminky s dětmi je kurzovné placeno vždy na místě. U kurzů probíhajících v
odpoledních hodinách si studenti předplatí pernamentku na 5-10 hodin a odčítají se
odchozené hodiny.

Výuka ve dvojicích

V případě, že chybí jeden z dvojice se druhý z dvojice může rozhodnou zda:
a) hodinu zruší také
b) uhradí hodinu v plné výši dle ceníku za 1 osobu

Absenci je nutno nahlásit minimálně 24 hodin předem, v opačném případě je hodina
účtovaná v plné výši.



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, jinak je jazyková
škola oprávněna účtovat stornovacíí poplatek ve výši 100 Kč.

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

Minimální docházka 75% za pololetí.

Je vyžadována docházka minimálně do půlky června. Výuka neprobíhá ve svátky a v době
školních prázdnin, pokud se lektor se studentem nedohodnou jinak.

Ukončení výuky je třeba oznámit 14 dní dopředu, v době výpovědi budou hodiny účtovány v
plné výši.

Firemní výuka

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, jinak je jazyková
škola oprávněna účtovat stornovacíí poplatek ve výši 100 Kč.

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

Minimální docházka 75% za pololetí.

Výuka probíhá od prvního či druhého týdne v září a končí posledníí týden v červnu,
nedohodnou-li se strany jinak. Výuka neprobíhá ve svátky a v době školních prázdnin, pokud
se lektor se studentem nedohodnou jinak. Smlouva se uzavírá na celý školní rok, v případě
ukončení výuky běží výpovědní lhůta jeden měsíc od písemného obdržení ukončení
smlouvy. V průběhu tohoto měsíce budou hodiny účtovány v plné výši dle sjednaného
úvazku.


