
 

          

ZÁPISNÝ LÍSTOK 

Jazyková škola LIAM SCHOOL je zameraná hlavne na výučbu cudzích jazykov 

CALLANOVOU METÓDOU 

 vyučovanie prebieha počas celého školského roka (aj cez prázdniny) 

 doučovanie viacerých cudzích jazykov a pre všetky vekové kategórie 

 doučovanie detí zo ZŠ, SŠ (príprava na maturitu) 

 príprava na štátne jazykové skúšky  

 doučovanie dospelých (individuálne/skupinovo) 

 

 Intenzita výučby, úroveň a počet študujúcich sú individuálne dohodnuté s vyučujúcim 

lektorom.  Podľa tejto dohody sa stanovuje cena za školné. Výška školeného je uvedená 

v cenníku jazykovej školy (viď nižšie). 

 Vyučovanie zabezpečujú kvalifikovaní lektori (k príslušnému cudziemu jazyku). 

 Platobné podmienky – za 10 alebo 20 hodín vopred v hotovosti (prípadne iným spôsobom po 

dohode s riaditeľkou jazykovej školy). V prípade, že študujúci už nemá záujem v kurze 

pokračovať, je potrebné nahlásiť ukončenie kurzu aspoň 7 dní dopredu. 

 Potrebné materiály zabezpečuje jazyková škola. Záloha za jednu knihu je 20 €. Táto suma je 

vratná (v prípade nepoškodenia knihy). V prípade záujmu je možné knihu zakúpiť, cena za 

knihu je 25 €. 

CENNÍK    

 

VÝŠKA ŠKOLNÉHO za 1 hodinu (60 min.) 
Počet študujúcich Cena za 1 hodinu Poznámka 

1 študent 15 € 
 

2 študenti 10 € 

V prípade, že sa zmení počet študujúcich 

z dvoch na jedného študujúceho bude 

cena upravená, tzn. 1 študujúci = 15 € 

3 študenti 8 € 

V prípade, že sa zmení počet študujúcich, 

teda bude ich menej než traja študujúci, 
bude cena upravená, tzn. 2 študujúci = 

10€, 1 študujúci = 15 € 

4 študenti 5 € 

V prípade, že sa zmení počet študujúcich, 

teda bude ich menej než štyria študujúci, 
bude cena upravená, tzn. 3 študujúci = 8 

€, 2 študujúci = 10 € 

5 študentov a viac 5 € 

V prípade, že sa zmení počet študujúcich, 
teda bude ich menej než piati študujúci, 

bude cena upravená, tzn. 4 študujúci =6€, 

3 študujúci = 8 €, 2 študujúci = 10 € 

 

 Všetky ceny sú uvádzané bez DPH. 

 Poplatok za kurz je nevratný. V prípade vážnych dôvodov (napr. zdravotných) je potrebné 

školu informovať vopred. Vtedy môže škola kurz pozastaviť, tzn. kurz bude pozastavený max. 

do 1 roka. Finančná kompenzácia nie je možná! Nevyčerpané hodiny si študujúci môže vybrať 

jedine formou výučby, a to nasledovnými spôsobmi: 

 zostávajúci počet hodín vyčerpá do 1 roka (od dátumu pozastavenia kurzu) 

 alebo si nájde za seba „náhradníka“ na kurz 



 

          

 

 Neúčasť na výučbe je potrebné oznámiť 24 hodín vopred. 

 V prípade neprítomnosti na dohodnutú hodinu výučby je možné sa ospravedlniť (v závažných 

prípadoch, napr. zdravotné dôvody). Ospravedlnenie je akceptovateľné, ak je nahlásené: 

zákonným zástupcom, a to do 24 hodín vopred. Povolené sú max. 3 absencie, ale iba v prípade 

dodržania stanovených podmienok ospravedlnenia. V prípade nenahlásenia neprítomnosti na 

hodinu do 24 hod. hodina prepadá! 

 Poskytovateľ (jazyková škola) si vyhradzuje právo prideliť vyučujúceho lektora k študentovi 

podľa vlastného uváženia na základe jazykovej úrovne študenta. V prípade nesúhlasu s výberom 

príslušného lektora poskytovateľom, je možný výber lektora na požiadanie s príplatkom 

10% z celkovej sumy kurzu. 

 Poskytovateľ si vyhradzuje právo meniť počet študentov v skupine v kurze. Minimálny počet 

študentov v skupine sú 2 osoby a maximálny počet  je 6 osôb (obmedzenie počtu osôb sa 

nevzťahuje na kurz Imagine room). Poskytovateľ si vyhradzuje právo na dopĺňanie počtu 

študentov v skupinách. V prípade nesúhlasu s počtom študentov v kurze, ktorý poskytovateľ 

určil, je možné meniť počet študentov v kurze iba na požiadanie, a to s príplatkom 10% 

z celkovej sumy kurzu. 

 V prípade ochorenia jedného z členov študijnej skupiny, ktorý nemôže prísť z vážnych dôvodov 

na vyučovanie a ospravedlnil sa, si škola vyhradzuje právo strhnúť ostatným členom peniaze 

podľa aktuálneho Cenníka (uvedeného vyššie) a počtu zúčastnených na hodine. Ak sa chýbajúci 

neospravedlnia 24 hodín vopred, chýbajúcemu aj ostatným členom sa strhne toľko, akoby boli 

na hodine všetci. 

!!!V prípade, že sa jeden zo študentov počas školského roka ospravedlní a nepríde!!! 

o  SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM s menším počtom študentov v danú hodinu 

a strhnutie vyššej sumy podľa cenníka uvedeného vyššie 

o  SÚHLASÍM – NESÚHLASÍM so zrušením celej hodiny 

 Svojim podpisom potvrdzujem, že sú mi známe ustanovenia zápisného lístka a súhlasím s ich dodržiavaním. 

 Súčasne potvrdzujem, že som bol/-a oboznámený/-á so Všeobecnými obchodnými podmienkami jazykovej 

školy a súhlasím s ich dodržiavaním. 

 V súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

podpisom zápisného lístka udeľujem súhlas jazykovej škole Ivana Šušuková LIAM SCHOOL, Stummerova 

4623/88A, 955 01 Topoľčany na spracovanie osobných údajov uvedených v zápisnom lístku za účelom 

evidencie študujúceho a ďalších aktivít realizovaných výlučne jazykovou školou LIAM SCHOOL. Súčasne 

potvrdzujem, že uvedené údaje v rozsahu, v akom boli poskytnuté, sú pravdivé a správne. Taktiež 

potvrdzujem, že som bol informovaný/-á o práve tento súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek 

odvolať. 

 
Meno študujúceho: ................................................................................................................................ 

 

Tel. č. (zákonného zástupcu): ...........................................    E-mail: ................................................... 

 

                         Podpis  ................................................... 

 

 

 
Stummerova 36,                     Kontakt.: 0918 445 165 

955 01 Topoľčany                          topliamschool@gmail.com 

1. poschodie (nad obchodom BB Sport)           www.liamschool.eu 

http://www.liamschool.eu/

