Smluvní podmínky výuky
FÉROVÉ SEDMERO STUDENTA
1) Student bude na hodiny docházet vč as, ne vš ak dř íve než 5 minut př ed zač átkem lekce, aby neruš il
př edchozího studenta.
2) Student bude docházet na hodiny pravidelně dle domluvy a neruš it hodiny jindy než v nezbytně
nutných př ípadech (např . náhlé zdravotní potíž e) a o plánované dovolené/prázdninách.
3) V př ípadě oč ekávané nepř ítomnosti na hodině se student omluví, co nejdř íve je to mož né.
4) Lekce probíhají formou lekcí př edplacených po násobcích pě ti (5, 10, 15 atd.), pokud student
hodinu zruš í z jakéhokoli dů vodu kromě dlouhodobě plánované dovolené, o které lektora vč as
př edem informoval, lekce propadá. Pokud to lektorovy č asové mož nosti dovolují, je mož né
sjednat náhradní termín, ale není to lektorovou povinností. V př ípadě vleklých zdravotních potíž í
se bude v tomto ohledu postupovat individuálně .
5) Pokud se student na hodinu nedostaví do 10 minut od zač átku lekce bez př edchozího upozorně ní o
př ípadném zpož dě ní, lekce se automaticky ruš í a propadá.
6) Pokud se student nedostaví na polovinu lekcí za mě síc, nebo na polovinu lekcí za poslední tř i
mě síce výuky a nevedou ho k tomu váž né zdravotní dů vody, vyhrazuje si lektor právo výuku zcela
zruš it bez nároku na vrácení peně z za již uhrazené lekce.
7) Student se z lekcí omluví vž dy, je-li silně nachlazen nebo trpí jinou nakaž livou nemocí.
FÉROVÉ SEDMERO LEKTORA
1) Lektor se zavazuje zač ínat a konč it smluvené lekce v dohodnutý č as.
2) Lektor se zavazuje dávat hodiny pravidelně dle domluvy a neruš it hodiny jindy než v nezbytně
nutných př ípadech (např . náhlé zdravotní potíž e) a o plánované dovolené.
3) Lektor se zavazuje, ž e o své plánované nepř ítomnosti studenta uvě domí co nejdř íve, a to nejméně
24 hodin př ed zač átkem plánované lekce.
4) Pokud lektor hodinu zruš í pozdě , tedy méně než 24 hodin př ed jejím zač átkem, a nevedou ho
k tomu náhlé zdravotní potíž e, č ehož nebude zneuž ívat, př íš tí lekce studentovi nebude
úč tována.
5) Pokud se lektor na hodinu nedostaví do 10 minut od zač átku lekce, aniž by studenta př edem
upozornil na zpož dě ní, lekce se automaticky ruš í a př íš tí lekce studentovi nebude úč tována. Př esáhne-li
zpož dě ní 5 minut, následující lekce bude studentovi o daný č as prodlouž ena.
6) Lektor se zavazuje zruš it hodinu vž dy, je-li silně nachlazen nebo trpí jinou nakaž livou nemocí.
7) Lektor se zavazuje být na hodiny adekvátně př ipraven a vést výuku podle svého nejlepš ího svě domí
tak, aby lekce byly pro studenta př ínosné a vedly ke zlepš ení jeho znalostí.

Kaž dá fyzická osoba č i jiný právní subjekt, který se s platností od 25. 5. 2017 bude úč astnit lekcí
anglického nebo č eského jazyka pod vedením Mgr. Lenky Ž elezné se zavazuje tyto podmínky
dodrž ovat a být si vě dom př ípadných následků př i poruš ení tě chto podmínek. Kaž dá fyzická osoba č i
jiný právní subjekt, který se bude lekcí úč astnit př ímo v provozovně na adrese Soukenická 65, 397 01
Písek, kde jsou tyto podmínky vyvě š eny a kdykoli k dispozici, svou př ítomností na první hodině konané
od 25. 5. 2017 automaticky dává souhlas s jejich stanovami.

