CENÍK VÝUKY
platný od 1. 9. 2020
_____________________________________________________________________________________

Výuka s českým lektorem
[cena za 60 minut]
Počet
studentů
1
2
3
4
5
6

•

Cena
460,250,180,140,120,110,-

•
•

Při změně počtu studentů v kurzu upravujeme cenu i
v průběhu semestru. Nová cena platí počínaje 2. lekcí po
změně počtu studentů. O změně ceny všechny studenty
kurzu informujeme.
Prvních 60 minut výuky platíte pouze pokud se po nich
rozhodnete kurzu zúčastnit.
Výpovědní lhůta je 1 lekce (na rozloučení s lektorem).

Cena při neúčasti studenta na lekci
Okolnosti

Cena

Pozdní zrušení

Cena lekce

Včasné zrušení, výuka v učebnách školy
Včasné zrušení, výuka mimo učebny školy
•

120,60,-

Poznámka
Když lekci zrušíte později než 1 kalendářní den
předem do 12. hodiny.
Přibližně odpovídá hodinovému nájmu učebny.
Pro připomenutí, že normální je chodit pravidelně.

U skupinových kurzů se lekce považuje za zrušenou tehdy, když ji zruší všichni studenti. Cena při neúčasti
se rovnoměrně rozdělí mezi studenty.

Kurzy s přívlastkem
Popis kurzu
Speciální kurzy zaměřené na získání
konkrétní dovednosti.
Např. Příprava k maturitě / Anglické časy /
Myšlení a angličtina / …

•
•
•

Cena
Určena pro každý kurz samostatně, za pevný počet lekcí.
1. lekce je nezávazná. Platíte až po ní.
Kupujete si účast v celém kurzu, při odstoupení
v průběhu kurzu peníze nevracíme.

Úpravy ceny při zvláštních požadavcích na výuku
Požadavek
Časově flexibilní lekce
Rodilý mluvčí
Víkendová a noční výuka
Firemní výuka

Úprava
+ 20 %
+ 20 %

Poznámka
Neuplatňujeme poplatek za včas zrušené lekce.
Podle požadavku lektora; obvykle + 40%.
Nepracovní dny nebo výuka před 7:00 a po 20:00 hod.
Cenu určujeme podle konkrétní zakázky. U individuální výuky a
dvojic je většinou o 10% - 30% vyšší než pro soukromé studenty,
u trojic a čtveřic podobná, u větších skupin o 10 – 30% nižší.
K ceně připočítáváme DPH 21%.

Jiné služby
Služba
Pronájem místnosti

Cena
120,- / 60 minut

Poznámka
Orientační cena – přizpůsobujeme ji konkrétní
zakázce.

Kontakt:

737 289 961
jsk@camrdova.cz
www.jsk.camrdova.cz
www.facebook.com/jsk.camrdova

