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Podmínky pro individuální kurzy 

 
Dohoda k individuální výuce 

 
Vzdělávací centrum Lexik, s.r.o. uzavírá tuto dohodu s klientem na dobu trvání individuální výuky, na které 

se obě strany předem dohodly. 
 

I. Organizace výuky:  
 

Výuka se uskutečňuje na základě dohody mezi pracovníkem vzdělávacího centra Lexik a klientem. 
Probíhá na adrese Obránců míru 2348, Roztoky u Prahy. 

 
II. Počet hodin kurzu a způsob platby:  
 

Je dohodnutý individuálně. Zahájení výuky je minimálně v počtu deseti hodin. Všechny vyučovací 
hodiny musí být vyčerpány do 30. června příslušného školního roku. Není možné přenášet 
nevyčerpané vyučovací hodiny do následujícího školního roku. 

 
III. Zrušení výuky: 

 
1. Výuka může být zrušena ze strany klienta nejpozději 24 hodin před začátkem lekce, v případě 

takového zrušení není hodina klientovi účtována. V opačném případě se hodina považuje za 
odučenou. 

 
2. Zrušení výukové hodiny je možné provést u pověřeného pracovníka vedení vzdělávacího centra 

Lexik (ředitelka, recepční) osobně, telefonicky (tel. 739 034 000, 739 035 000) nebo mailem na 
info@lexik.cz. O zrušení výukové hodiny je proveden zápis s uvedením data a času oznámení. 

 
3. Pokud se klient bez omluvy zdrží, lektor na něj čeká 15 minut. 

 
4. V případě zrušení hodiny lektorem, musí být hodina nahrazena. Na termínu náhrady se dohodnou 

lektor a klient s vědomím koordinátora či vedení vzdělávacího centra Lexik, a to na první hodině 
po absenci. Náhradní hodina je odučena do 14-ti dnů po domluvě. 

 
IV. Ostatní: 

 
1. Jakékoli změny v čase a obsahu výuky je možné provést pouze s vědomím pověřeného pracovníka 

vedením vzdělávacího centra Lexik a to z důvodu umístění výuky do volné učebny s ohledem na 
pravidelný rozvrh. 

 
2. Klient se zavazuje, že se ve vlastním zájmu bude pravidelně připravovat na výuku a aktivně se jí 

účastnit. 
 

3. Na požádání klient písemně zhodnotí výuku a toto předá vedení vzdělávacího centra Lexik, s.r.o. 
 

4. S případnými problémy se klient obrací na koordinátora vzdělávacího centra, nebo na ředitelku 
společnosti. 
 

Poznámka studenta/jeho zákonného zástupce: 
 
 

Datum přihlášení: 
 
 

 


