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Podmínky pro polo-individuální a skupinové kurzy 

 
Dohoda k polo-individuální nebo skupinové výuce 

 
Vzdělávací centrum Lexik, s.r.o. uzavírá tuto dohodu s klientem na dobu trvání polo-individuální nebo 

skupinové výuky, na které se obě strany předem dohodly. 
 

I. Ukázková hodina 
 
1. Nabízíme klientům zkrácenou ukázkovou hodinu – 20 minut zdarma. Pokud klient setrvá déle než 

20 minut, považuje se hodina za odučenou v plné výši kurzovného za lekci. Tuto jednu lekci může 
klient zaplatit samostatně, pokud nechce v kurzu pokračovat. Rozhodne-li se ve kurzu pokračovat, 
uhradí kurzovné standardně po obdržení platebních údajů od vzdělávacího centra. 

 
II. Omlouvání a náhrady omluvených hodin. Neomluvené hodiny 

 
1. Lekce může být zrušena z adekvátních důvodů na straně vzdělávacího centra nebo vlivem situace, 

která vzdělávacím centrem není ovlivnitelná. Pokud z důvodu nemoci lektora, anebo jiné 
nepředvídatelné situaci (tj. ze strany vzdělávacího centra) je hodina zrušena a bude 24 hodin 
dopředu nabídnuta adekvátní náhrada, kurzovné se nevrací. 

 
2. Adekvátní náhradou se rozumí: online náhrada v den a čas dle předchozí domluvy, suplovaná 

hodina, u vzdělávacích kurzů typu "Přípravka" a "Doučování" též zadaná práce v rámci 
samostudia, kterou lektor následně vyhodnotí a podá zpětnou vazbu studentům. Lekce takto 
adekvátně nahrazené se považují za řádně odučené. Kurzovné za takto zrušené a adekvátně 
nahrazené lekce se nevrací. 

 
3. Lekce u vzdělávacích aktivit musí být vyčerpány do konce školního roku, v němž byla vzdělávací 

aktivita započata, nejpozději však do 31. 8. konkrétního školního roku. 
 

4. Nevyčerpané kurzovné nelze kompenzovat s dalším školním rokem u pokračovacích kurzů, pokud 
se strany nedohodnou jinak. Nevyčerpané kurzovné nelze přenášet na jiného studenta, pokud se 
strany nedohodnou jinak. 

 
III. Absence skupinový kurz 

 
1. Vzdělávací centrum neposkytne náhradní lekce studentům skupinových kurzů v případě, že je 

účast na lekci zrušena ze strany jednotlivých studentů a je omluvena nejpozději 24 hodin před 
výukou. 
 

2. Náhradní lekce mohou být poskytnuty pouze v ojedinělých případech, a to po předchozí 
individuální domluvě a doloženém vážném důvodu absence ze strany studenta. 

 
3. Vzdělávací centrum může nabídnout vrácení kurzovného při omluvené absenci ze strany 

studenta, která je větší než 30 % (při výpočtu se použijí matematická pravidla pro 
zaokrouhlování), na účet uvedený studentem, případně převedení kurzovného při omluvené 
absenci na jiný kurz nebo do dalšího semestru pro stejného klienta, či dle individuální dohody se 
vzdělávacím centrem. 

 

Poznámka studenta/jeho zákonného zástupce: 
 
 

Datum přihlášení: 
 
 

 


