
 

 Všeobecné podmínky studia v Jazykové škole ONLY4 s.r.o. 

 
I. Délka studia je dle zvoleného kurzu buď 24 vyuč.hod. (cena kurzu 3.500kč), 30 

vyuč.hod. (cena kurzu 4.500kč) nebo 48 vyuč.hod. (cena kurzu 6.900Kč) - 1 

vyuč.hod. = 45 minut. Vyučování probíhá ve skupinkách po maximálně 4 studentech.  

II. Po vyhodnocení zařazovacího testu bude student prostřednictvím e-mailu informován 

o zařazení do konkrétního kurzu, datu splatnosti a způsobu zaplacení kurzovného. 

Kurzovné je student povinen uhradit v celé výši, jakmile mu sdělíme jeho zařazení do 

kurzu, a to nejpozději do data, které je vždy dáno Jazykovou školou v zaslaném e-

mailu. Pokud kurzovné student neuhradí do daného data, Jazyková škola má právo 

tohoto studenta vyřadit z přiděleného kurzu a nahradit jej jiným studentem. Platit 

můžete hotově v naší kanceláři, kde obdržíte daňový příjmový doklad, nebo také 

bankovním převodem na náš bankovní účet u Fio Banky: 230 088 7829/2010 (jako 

variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo nebo číslo faktury, pokud byla 

vystavena). Pokud si přejete vystavit fakturu, je nutné to sdělit včas. Zpětně faktury 

nevystavujeme.  

III. Každý student má právo na vrácení kurzovného pouze v případě, rozhodne-li se 

ukončit studium po prvním dnu výuky z důvodu nespokojenosti nebo špatného 

zařazení, a to hned druhý den po první uskutečněné hodině kurzu. Student v takovém 

případě o svém rozhodnutí informuje Jazykovou školu osobně v kanceláři školy, 

telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud student navštíví až druhou hodinu 

kurzu, na vrácení kursovného nebude mít již nárok. V žádném jiném případě kurzovné 

nevracíme.  
IV. Ve zvláštních případech, kdy nebude z provozních nebo personálních důvodů 

(např. onemocnění lektora) možné provádět výuku, jsme povinni zajistit jiného 

lektora nebo hodiny nahradit. Zameškané hodiny ze strany studenta nejsme 

povinni nahrazovat. V případě nemožnosti provádět výuku osobně z důvodu 

pandemie, státního zákazu osobní výuky ve třídách apod. bude výuka probíhat 

online pomocí konferenčních hovorů. Kurzovné se v takovém případě nevrací. 

V. V ceně kurzu není zahrnuta cena za učebnice a dodatečné studijní materiály Only4. 

VI. Začátek, průběh a konec kurzu je pevně stanoven datumovým plánem výuky, který 

obdržíte od svého vyučujícího na první hodině. Kromě výše uvedených výjimek nelze 

výuku přesunovat.  

VII. Student souhlasí, aby Jazyková škola ONLY4 s.r.o. za účelem evidence a organizace 

výuky uchovávala jeho osobní údaje uvedené ve formuláři této přihlášky do 

jazykového kurzu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. a s 

příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  

VIII. Student má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, požadovat umožnění přístupu ke 

svým osobním údajům, opravu nebo vymazání svých osobních údajů, případně 

omezení jejich zpracování, vznést námitku proti zpracovávání, a to na e-mailové 

adrese: skola@only4.cz nebo na adrese sídla společnosti Jazyková škola ONLY4 s.r.o.  


