Školský poriadok (Kurzy – deti a mládež)
1.Podmienky výučby
1. Jazyková škola garantuje kvalitu výučby a individuálny prístup ku každému žiakovi.
2. Minimálny počet účastníkov v kurze je 4 a maximálny je 6, kurzy sú rozdelené na 2 polroky.
3. Kurz sa môže otvoriť aj s menším počtom účastníkov ako 4, ale cena za jedného študenta sa zvýši.
4. Žiak je povinný, ak to vyžaduje charakter kurzu, zabezpečiť si na vyučovanie predpísanú učebnicu.
5. Žiak je povinný správať sa v súlade s dobrými mravmi a zaužívanými normami, a nenarušovať
priebeh vyučovacej hodiny.
5. V triede nie je dovolené používať mobilné telefóny.
6. V priestoroch jazykovej školy je zakázané fajčiť a užívať alkohol.
7. Počas štátnych sviatkov a školských prázdnin sa nevyučuje, ceny kurzov túto skutočnosť
zohľadňujú.
8. V prípade zrušenia vyučovacej hodiny zo strany jazykovej školy (bez možnosti zastupovania iným
vyučujúcim alebo nahradenia v inom termíne - v prípade choroby a pod.) sa žiakom vráti cena
zrušenej vyučovacej hodiny vo výške 100%.
2. Registrácia záujemcu o kurz
1. Registrácia záujemcov prebieha emailom, telefonicky alebo osobne, spravidla v mesiacoch
august/september.
3. Poplatok za kurz a platobné podmienky
1. Poplatok za kurz je vyčíslený podľa počtu hodín v danom polroku a platí sa vždy za 1 polrok (5
mesiacov).
2. Cena za kurz je 4,50€ / 45 min. vyučovacia hodina / osoba.
3. Poplatok za kurz má byť uhradený v dohodnutom termíne.
4. Podmienky vrátenia poplatku za kurz a storno poplatky
Jazyková škola vráti poslucháčovi:
1. 100% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade zrušenia kurzu alebo odstúpenia z kurzu skôr, ako
začne
2. 50% zo zaplatenej sumy za kurz v prípade, že poslucháč odstúpi z kurzu v prvom mesiaci výučby
3. Po ukončení prvého mesiaca výučby nemá poslucháč nárok na vrátenie poplatku za kurz.
4. Vymeškávanie výučby zo strany študenta nie je dôvodom na pomerné zníženie ceny kurzu alebo
vrátenie časti poplatku.

5. Vylúčenie z kurzu
Jazyková škola si vyhradzuje právo vylúčiť poslucháča z kurzu bez vrátenia poplatku za kurz v
nasledovných prípadoch:
- poškodzovanie alebo krádež majetku a vybavenia školy
- vážne narušovanie vyučovacieho procesu (napr. stav pod vplyvom alkoholu a omamných látok,
fyzické napadnutie, arogantné vystupovanie voči študentom a lektorovi a pod...)
- neuhradenie poplatku za kurz

