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VÝUKA V KURZECH
Harmonogram výuky
1. Výuka v kurzech je rozdělena do dvou semestrů – zimní a letní.
Zimní semestr probíhá v měsících září – leden, letní semestr
v měsících únor – červen. Přesné termíny začátků a ukončení kurzů
jsou aktualizovány na webových stránkách jazykové školy.
2. Výuka neprobíhá během státních svátků a vánočních prázdnin,
popřípadě v době ostatních školních prázdnin (vztahuje se na Kurz
přípravy k maturitě, Kurz pro SŠ a Kurz pro děti).
3. Kurzy probíhají 1x týdně dvě vyučovací hodiny, tj. 90 minut (kurz
pro děti 60 minut).
4. Kurzy probíhají v prostorách našich učeben.

Studijní materiály
1. Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu.
2. Klient má možnost si veškeré studijní materiály zakoupit v naší
jazykové škole. V případě zájmu si klient může v naší učebně
zapůjčit další materiály – gramatické učebnice, cizojazyčnou
literaturu apod.
3. Klient dostává od lektora v průběhu výuky další materiály k podpoře
výuky.
4. Pokud si klient objednal a zaplatil studijní materiály a dojde k
odvolání kurzu ze strany jazykové školy, uhrazená cena se mu vrací,
nebo si materiály může ponechat.

Platební podmínky, storno podmínky, zrušení kurzu ze strany
jazykové školy
1. Platbu je nutné uhradit v termínu, který je vždy aktuálně uvedený
na webových stránkách jazykové školy, případně zaslán
informačním mailem. Veškeré platby je možné provést převodem či
v hotovosti. Do poznámky pro příjemce klient uvede své jméno a
příjmení.
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2. Jazyková škola si vyhrazuje právo zrušení kurzu v případě, že
nebude zapsán dostatečný počet klientů. V tomto případě se
klientovi vrací celá částka, kterou za kurz zaplatil. Pokud si klient
v případě odvolání kurzu ze strany jazykové školy objednal a zaplatil
studijní materiály, uhrazená cena se mu vrací, či si materiály může
ponechat.
3. V případě nemoci lektora nebo jiných nenadálých událostí budou
případné odvolané lekce adekvátně nahrazeny. Pro tyto situace si
jazyková škola vyhrazuje právo změny termínu výuky či vyučujícího.
O těchto změnách budou klienti vždy neprodleně informováni.
4. V případě storna kurzu klientem platí následující:
- v případě odhlášení z kurzu do třiceti dnů před jeho zahájením
činí storno poplatek 0 % bez nutnosti udání důvodu
- v případě odhlášení z kurzu méně než 30 dnů do jeho zahájení
činí storno poplatek 80 % bez nutnosti udání důvodu
- v případě odhlášení z kurzu, a to maximálně měsíc po jeho
zahájení, činí storno poplatek 80 % ze zaplacené částky
s písemným udáním důvodu (potvrzení lékaře, apod.)
5. Odhlášení z kurzu se provádí písemnou formou na e-mailovou
adresu jazykové školy.
6. V případě, že se klient nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit na
výuku, nemá automaticky nárok na náhradní lekci.

Vlastní výuka
1. Před začátkem kurzu obdrží klient písemné upozornění o začátku
kurzu, jeho délce a místu výuky.
2. Kurz se otevírá při minimálním počtu 4 účastníků.
3. Během výuky jsou k dispozici všem účastníkům teplé a studené
nápoje a drobné občerstvení.
4. Dva až tři měsíce po zahájení kurzu obdrží klienti Dotazník
hodnocení výuky, kde mohou uvést své připomínky, stížnosti či
pochvaly.
5. V případě přípravy na státní maturitu či jinou jazykovou zkoušku
jazyková škola neodpovídá za výsledek zkoušky skládané klientem.
6. Pokud klient není spokojen s výukou či má jakékoliv připomínky k
výuce, obrací se vždy na ředitelku jazykové školy.

