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SMLOUVA 
 
uzavřená mezi: Jazykovou školou LEVL languages, Mgr. Vlaďka Z. Tvrdíková 
 s provozovnou Zahradní 46, Kolín 
 zastoupená ředitelkou Mgr. Vlaďkou Zalabákovou Tvrdíkovou 
 IČO: 641 67 330     
 (dále jen škola) 
a    
 Jméno _________________________________________   

 Adresa _________________________________________  

 E-mail _________________________________________ 

 Telefon _________________________________________ 

 Rodné číslo _________________________________________ 

Zdrav. Pojišťovna ____________________________________ 

 Registrační číslo _____________________________________ 
 (dále jen student) 

 
I. 

Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných vztahů vzniklých při výuce anglického jazyka ve formě 
ročního pomaturitního kurzu. 
Student se na základě této smlouvy závazně přihlašuje do ročního kurzu cizího jazyka. 
 
Pokročilost: ________________________  Kurz: ADPOM1 19/20 
  
Student se zavazuje zaplatit částku ve výši 23 500 Kč, která představuje úhradu studia vymezeného 
v předchozím odstavci, a to formou: 

1. 5 500 Kč při zápisu 

2. 9 000 Kč do zahájení kurzu  

3. 9 000 Kč do 31. 12. 2019 
 

Částka bude složena ve prospěch účtu 209705845/0300, vedeného u ČSOB. Variabilní symbol je registrační 
číslo studenta. 

II. 
Škola se zavazuje poskytnout studentovi výuku v rozsahu 20 hodin týdně po dobu 40 vyučovacích týdnů. 
Výuka bude probíhat ve skupinách po max. 16 posluchačích, a to v termínu pondělí až pátek                       
od 830 do 1145. 
Kurzy jsou vedeny českými učiteli a zahraničními lektory. 
V ceně kurzu je rovněž zahrnuta jedna sada učebnic a materiály k přípravě na certifikáty. Poplatky za 
samotné mezinárodní Cambridgeské zkoušky nejsou součástí kurzovného. 
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III. 
Začátek školního roku je 2. 9. 2019, konec 30. 6. 2020. V průběhu školního roku budou 3 týdny prázdnin       
(2 týdny vánočních a 1 týden jarních prázdnin), výuka o státních svátcích se bude řídit dle rozvrhu státních 
středních škol. 
Kurzy budou zakončeny závěrečnými zkouškami, pro zájemce potom mezinárodními Cambridgeskými 
zkouškami. Při úspěšném absolvování závěrečných testů a dosažení docházky min. 80% dostanou studenti 
certifikát jazykové školy LEVL languages. 

IV. 
Student je povinen pravidelně a včas docházet do školy. Za celou dobu studia má student nárok na 20 % 
absenci. Veškeré zameškané hodiny musí být studentem písemně omluveny třídnímu učiteli. Škola se 
zavazuje průběžně informovat rodiče, resp. zák. zástupce o studijních výsledcích a docházce studenta.   

 
V. 

Ukončení smlouvy 
Každý ze studentů může odstoupit od této smlouvy ze závažných zdravotních důvodů. Student v takovém 
případě není povinen platit níže uvedené stornovací poplatky a má možnost do dvou týdnů po zjištění 
závažného zdravotního důvodu, který mu v dalším studiu brání, dohodnout se s vedením školy o 
převedení adekvátní části školného na další školní rok.   
Pokud student přeruší výuku, aniž by k tomu měl závažné zdravotní důvody, nezbavuje ho to povinnosti 
zaplatit školné v plné výši. 
V případě přijetí studenta k dennímu studiu na vysoké škole se po předložení dokladu o přijetí do 
31.8.2019, vrací zápisné ve výši 5 000,- či již zaplacené kurzovné kromě 500,-. Částka 500,- se ze zápisného 
odečítá jako administrativní poplatek škole. Při zrušení přihlášky z důvodů přijetí na VŠ po 31. 8. 2019 platí 
všeobecná stornovací pravidla. 

VI. 
Pokud student sám zruší své studium, zavazuje se platit tyto stornovací poplatky: 
1.     1 000 Kč při zrušení závazné přihlášky v období do 31. 8. 2019 
2.     9 000 Kč při zrušení závazné přihlášky v období od 1. 9. do 22. 9. 2019 
3.     23 500 Kč při zrušení závazné přihlášky v období po 23. 9. 2019 
 

VII. 
Tato smlouva platí zároveň jako školní řád. 
 

VIII. 
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom, a je účinná 
okamžikem podpisu poslední ze zúčastněných stran. 
 

 

 Souhlasím  Nesouhlasím se zasíláním školních novinek prostřednictvím e-mailu. 

Dovolujeme si Vás informovat, že osobní údaje zpracováváme dle Zásad ochrany osobních údajů v JŠ LEVL. 

 

V Kolíně dne _____________  
 
 
___________________________________ _________________________  
   za LEVL languages, Mgr. Vlaďka Z. Tvrdíková                                              student (zákonný zástupce)   
    


