
Podmínky výukových kroužků pro děti

1. Tyto podmínky výukových kroužků pro děti upravují smluvní vztah, kdy na straně jedné je poskytovatel výuky
Mgr.  Jana  Plecháčová  se  sídlem Odolena  Voda,  U Valu  613,  IČ:  01415069 zapsaná  v  živnostenském rejstříku
vedeném MěÚ Brandýs nad Labem, č.j.: MCP8 022459/2013 (dále jen poskytovatel) a na straně druhé je dítě –  jeho
zákonný zástupce (dále jen žák).

2. Vyučování probíhá paralelně s výukou na základních školách ( tzn. volno během svátků a školních prázdnin ) v
I. pololetí školního roku od začátku třetího týdne měsíce září a ve II. pololetí školního roku od začátku měsíce února
v provozovně poskytovatele na adrese: Odolena Voda, Horní náměstí 251.

3. Přihlášení na výukové kroužky je možné písemně prostřednictvím internetu na web. stránkách poskytovatele
http://www.sppg.cz/ vyplněním a odesláním on-line formuláře přihlášky (objednávky),  nebo osobně podepsáním
přihlášky v provozovně poskytovatele v provozní době. Zároveň tím dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb
mezi poskytovatelem a žákem. Poskytovatel se tak smluvně zavazuje žáku poskytnout výuku v rámci výukového
kroužku dle jeho přihlášky a žák se zavazuje zaplatit poskytovateli za poskytnutí této výuky sjednanou odměnu –
kurzovné.  

4. Kurzovné  bude  hrazeno  buď  v  hotovosti  oproti  písemnému  potvrzení,  nebo  po  obdržení  faktury  v  době
splatnosti na faktuře uvedené, a to formou hotovostní platby či bezhotovostního převodu na bankovní účet. Školné
bude hrazeno vždy na jedno pololetí. V případě prodlení s placením školného delšího než 5 dnů ode dne splatnosti
kurzovného se žák zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden
prodlení.

5. Celoroční výuka obsahuje 32 lekcí v délce trvání 50 min. V případě, že se pro nemoc pedagoga nebo z jiných
obdobných příčin vzniklých na straně poskytovatele během pololetí uskuteční méně než 16 lekcí a takto odpadlé
lekce nebudou přiměřeným způsobem nahrazeny, bude poměrná část kurzovného převedena na úhradu kurzovného
pro následující pololetí.

6. Při přerušení účasti z mimořádných a řádně doložených důvodů na straně žáka (dlouhodobá nemoc trvající déle
než  6 týdnů,  vážný úraz apod.)  je možné podat  žádost  o  vrácení  poměrné části  kurzovného.  Žádost  se podává
písemně vyučujícímu pedagogovi. Oprávněnost žádosti posoudí poskytovatel nejdéle do 10 dnů od jejího přijetí a v
případě kladného posouzení vrátí poměrnou část kurzovného po odečtení storno poplatku ve výši 10% do 14 dnů,
případně jí převede na úhradu kurzovného v následujícím období. V případě záporného posouzení nebo při žádosti
bez udání důvodu, vrátí provozovatel poměrnou část kurzovného po odečtení storno poplatku, který je v takovém
případě žák provozovateli povinen uhradit, ve výši:

a) 10 % vracené částky, pokud bude žádost podána nejpozději 3 dny po konání druhé lekce,
b) 100 %  vracené částky, pokud bude žádost podána 4 a více dní po konání druhé lekce. 

7. Žák je povinen docházet na lekce podle stanoveného rozvrhu včas a pravidelně. Každou nepřítomnost je třeba
hlásit vyučujícímu pedagogovi. Pozdní docházka a lekce zameškané žákem se nenahrazují.

8. Žák je povinen řídit se pokyny pedagoga, udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení  provozovny, kde se
lekce koná, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. Před vstupem do učebny, kde se výukový kroužek koná, si
žák obuje přezuvky. Potřebné věci, obuv a oblečení si následně sebou žák bere do učebny. Za odložené věci mimo
učebnu poskytovatel neručí.

9. Žák, který se nebude řídit uvedenými podmínkami výukových kroužků pro děti a opakovaně je bude porušovat,
může být z výukového kroužku vyloučen. Zaplacené kurzovné ani jeho poměrná část se v případě vyloučení nevrací.

10. Znění podmínek výukových kroužků pro děti může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou
dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění těchto podmínek.
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