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Linguistic – Jazyková škola s právem SJZ v.o.s. 
se sídlem v Orlové - Porubě, Akátová 1296, IČO 26785901 (dále jen jazyková škola) v zastoupení 

Mgr. Jarmilou Adamusovou jako ředitelkou školy 
a 

 
objednatel:    
 
narozen: 
r. č.:  
trvale bytem:   

 
uzavírají 

 
S M L O U V U 

 
o poskytování privátní výuky podle ustanovení § 1746, odst. 2 

Občanského zákoníku 
 

I. 
Základní specifikace privátní výuky 

 
JAZYK  
CÍL VÝUKY  
TERMÍN VÝUKY  
ZAHÁJENÍ VÝUKY  
MÍSTO KONÁNÍ  
EMAIL OBJEDNATELE  
MOBILNÍ KONTAKT 
OBJEDNATELE 

 

 
 

II. 
Organizační a platební podmínky privátní výuky 

 

 
1) Cena za privátní výuku je stanovena ve výši …..,-Kč za 1 vyučovací hodinu v délce 

trvání 45 minut.  

2) Cena je neměnná v závislosti na počtu účastníků. Privátní výuky se může zúčastnit 

více osob, aniž by to znamenalo změnu v ceně za jednotku.  

3) Cena za privátní výuku ve výši uvedené v článku 1 nezahrnuje dopravné lektora, a 

studijní materiály.  

4) V případě, že v průběhu konání přistupuje do privátní výuky nový žák, musí vykonat 

jazykovou diagnostiku. Jazyková diagnostika nového žáka v privátní výuce probíhá 

v rámci samotné privátní výuky, případně mimo termín privátní výuky v sídle školy. 

Diagnostika je vždy bezplatná.  

5) Objednatelem privátní výuky je vždy jedna fyzická nebo právnická osoba bez ohledu 

na skutečný počet žáků v dané studijní skupině privátní výuky.  

6) Objednatel se zavazuje uhradit výuku na základě faktury, která je splatná před 

zahájením výuky. Minimální počet objednaných hodin je 10. Objednatel není vázán 

objednat další počet privátních hodin nad minimální počet. 
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7) Objednané hodiny je nutné vyčerpat ve školním roce, kdy byla faktura za privátní 

výuku vystavena. 

8) Privátní výuka probíhá na základě pevně stanoveného rozvrhu.  

9) V případě, kdy je privátní výuka zrušena ze strany objednatele méně než 24 hodin 

před jejím konáním, považuje se za realizovanou. V případě privátní výuky 

připadající na pondělí musí být zrušení privátní výuky provedeno nejpozději 

v pátek.  

10) Objednatel ruší privátní výuku jedním z níže uvedených způsobů: a) zasláním sms 

zprávy na číslo 774 730 056 (INFO linka školy) z čísla objednatele uvedeného 

v kontaktech v dané smlouvě, b) zasláním mailu na mail box školy info@clil.cz z mail 

boxu objednatele uvedeného v kontaktech v dané smlouvě. Přijetí zprávy o zrušení 

škola vždy objednateli potvrdí do 3 hodin od jejího doručení.  

11) Objednatel se seznámil a bude respektovat Školní řád Linguistic – Jazyková škola 

s právem SJZ v.o.s., který je dostupný dálkovým způsobem na www.clil.cz. Tato 

smlouva školní řád doplňuje a specifikuje. 

 
 

III. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Smluvní strany si sjednávají šestiletou promlčecí lhůtu, která je počítána ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé.   
 
2. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami. Tato 

smlouva je platná a účinná od ….. do termínu uskutečnění poslední výuky na základě 
předplaceného počtu hodin.   

 
3. Tuto smlouvu lze upravovat a měnit pouze písemnými dodatky přijatými oběma 

smluvními stranami. 
 

4. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každé má platnost prvopisu a 
náleží oběma smluvním stranám. 

 
V Orlové dne ……. 
  
 
 
                                                                                                                                    

mailto:info@clil.cz
http://www.clil.cz/

