
PODMÍNKY KURZŮ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

Od 25. 5. 2018 musí každý student nebo jeho zákonný zástupce podepsat informovaný souhlas s nakládáním 

osobních údajů.  

Individuální výuka:  

1. Kurzovné se platí na 10 hodin předem. Po předchozí dohodě možno platit individuálně,  

na základě domluvy. Pokud kurzovné nebude uhrazené v domluveném termínu, student se 

hodiny nebude moci zúčastnit.  

2. Za odučenou se počítá každá hodina, která byla stanovena rozvrhem, a která nebyla řádně 

omluvena. Za každé pololetí lze omluvit dvě vyučovací hodiny při docházce 1x týdně, 4 vyuč. 

hodiny při docházce 2x týdně. Omluva je nutná alespoň jeden den předem. Tyto hodiny 

nebudou odečteny ze zaplaceného kurzovného. Lektor může nabídnout náhradní termín omluvené 

hodiny, není to však jeho povinnost. Pozdní omluvy, neomluvené hodiny a další absence jsou 

odečteny z kurzovného.  

3. Individuální kurz je určen pro 1 až 2 studenty. Jsou-li přihlášeni dva studenti, cena za jednotku se 

dělí mezi studenty. Pokud se hodina uskuteční, počítá se v plné částce, i když jeden ze studentů 

chybí.  

Skupinová intenzívní výuka (tři studenti): 

1. Výuka bude probíhat 1 x týdně, vždy po 60 / 90 minutách. 

2. Cena za pololetí je 3.700/4.200 Kč. 

3. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Pokud nebude 

kurzovné zaplaceno do konce září (1. pololetí) nebo do konce ledna (2. pololetí), studentovi  

nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak). 

4. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více). 

5. Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, 

kde výuka probíhá. 

6. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% 

kurzovného. 

7. Intenzívní skupinový kurz je určen pro tři studenty. Pokud se během školního roku počet studentů  

v kurzu sníží na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude 

zrušen. 

8. Výuka začne 3. týden v září a končí 3. týden v červnu. Bližší informace budou včas sděleny. 

9. Upozornění pro dětské kurzy! V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu 

bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. 

Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno 

jinak. 

Skupinová výuka: 

1. Kurzovné se platí 2x za školní rok, a to za období září až leden a únor až červen. Pokud nebude 

kurzovné zaplaceno do konce září (1. pololetí) nebo do konce ledna (2. pololetí), studentovi  

nebude umožněno zúčastnit se hodiny (pokud předem nebylo domluveno jinak). 

2. Kurzovné se vrací pouze v případě dlouhodobé omluvené absence (měsíc a více). 

3. Případná absence lektora bude nahrazena, což se ale nevztahuje na absenci zaviněnou organizací, 

kde výuka probíhá. 



4. Za odhlášení z kurzu (po závazném přihlášení) bude počítán storno poplatek ve výši 30% 

kurzovného. 

5. Skupinový kurz je určen pro 4 – 7 studentů. Pokud se během školního roku počet studentů v kurzu 

sníží na tři, kurz přechází na skupinovou intenzívní výuku (viz podmínky skup. int. kurzu), pokud  

na dva, přechází kurz na individuální výuku (viz podmínky indiv. kurzu) nebo bude zrušen. 

6. Výuka začne 3. týden v září a končí 3. týden v červnu. Bližší informace budou včas sděleny. 

7. Upozornění pro dětské kurzy! V případě neukázněného chování může být dítě vyloučeno z kurzu 

bez náhrady. Jedná se o zájmový kroužek, tudíž není nutná omluva z nepřítomnosti na hodině. 

Zákonného zástupce kontaktujeme po souvislé absenci či nepravidelné docházce, není-li domluveno 

jinak. 

 


