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Závazná přihláška na kurz Cambridge English 2018 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejlépe do 16.9.2018 do Jazykové školy ArinaRa, nebo pošlete 
emailem na info@arinara.com s předmětem PŘIHLÁŠKA NA KURZ. Pokud Vám do 2 dnů účast nepotvrdím, 
raději zavolejte na 604260855. 
Rozřazovací testy do všech úrovní kromě Starters proběhnou ve 3.-4. týdnu v září. Studenti, kteří úspěšně 
složili zkoušku Cambridge English, budou automaticky zařazeni o úroveň výš :-). 

CENÍK 

VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ CAMBRIDGE ENGLISH NA ZŠ A SŠ V RAKOVNÍKU A 
OKOLÍ (DPH se neplatí)  

 

YLE STARTERS, YLE MOVERS, YLE FLYERS 
Kurzy jsou 60 minut 1x týdně. 

Cena za hodinu 
(60') za osobu 

1.část kurzu 
 (14 týdnů) 
 
Platí se na 1.hodině! 

2.část kurzu 
(14 týdnů) 
     

FA je zaslána po 
vyčerpání 1. části. 

Možný doplatek 
     

Pokud bude výuka delší než 28 
týdnů. Záleží na dni konání 
kurzu a počtu odpadlých lekcí. 

Skupina 3-5 žáků 135,- Kč 1890,- Kč 1890,- Kč dle počtu odučených hodin 
Skupina 6-8 žáků 100,- Kč 1400,- Kč 1400,- Kč dle počtu odučených hodin 
Skupina 9-12 žáků 75,- Kč 1050,- Kč 1050,- Kč dle počtu odučených hodin 

 

KET 
Kurzy jsou 60 minut 1x týdně. 

Cena za hodinu 
(60') za osobu 

1.část kurzu 
 (14 týdnů) 
 
Platí se na 1.hodině! 

2.část kurzu 
(14 týdnů) 
     

FA je zaslána po 
vyčerpání 1. části. 

Možný doplatek 
     

Pokud bude výuka delší než 28 
týdnů. Záleží na dni konání 
kurzu a počtu odpadlých lekcí. 

Skupina 3-4 studentů 135,- Kč 1890,- Kč 1890,- Kč dle počtu odučených hodin 
Skupina 5-7 studentů 100,- Kč 1400,- Kč 1400,- Kč dle počtu odučených hodin 
Skupina 8-10 studentů 75,- Kč 1050,- Kč 1050,- Kč dle počtu odučených hodin 
 PET, FCE, CAE 

Kurzy jsou 90 minut 1x týdně. 
 Cena za 

hodinu 
(60') za 
osobu 

Cena za 
90 minut 
za osobu 

1.část kurzu 
 (14 týdnů) 
    

Platí se na 
1.hodině! 

2.část kurzu 
(14 týdnů) 
        

FA je zaslána po 
vyčerpání 1. 
části. 

Možný doplatek 
     

Pokud bude výuka delší než 
28 týdnů. Záleží na dni 
konání kurzu a počtu 
odpadlých lekcí. 

Skupina 3-4 studentů 135,- Kč 
(166,6*) 

202,50 Kč 
(250*) 

2835,- Kč 
(3500*) 

2835,- Kč 
(3500*) 

dle počtu odučených 
hodin 

Skupina 5-7 studentů 100,- Kč 
(133*) 

150,- Kč 
(200*) 

2100,- Kč 
(2800*) 

2100,- Kč 
(2800*) 

dle počtu odučených 
hodin 

Skupina 8-10 studentů 75,- Kč 
(100*) 

112,50Kč 
(150*) 

1575,- Kč 
(2100*) 

1575,- Kč 
(2100*) 

dle počtu odučených 
hodin 

* Cena při výuce rodilým mluvčím. 
U škol mimo Rakovník počítejte prosím s mírně zvýšenou sazbou kvůli dojíždění lektorů, nebo kvůli 
nájmům na školách. 
Cena zahrnuje pouze výuku angličtiny. Nezahrnuje učebnice ani poplatek za zkoušku. 

 
PODMÍNKY VÝUKY 
PLATBA 
Kurzovné je rozloženo do 2 plateb a možného doplatku. První část (14 týdnů) se platí na 1. hodině. Na 
druhou část (dalších 14 týdnů) Vám pošleme fakturu, jakmile žáci vyčerpají zaplacených 14 týdnů z 1.části. 



Kurzovné je splatné do 14 dnů od doručení faktury. Pokud žáci do konce roku odchodí více než 28 týdnů 
(záleží na tom, který den se bude kurz konat a kolik hodin odpadne kvůli prázdninám, výletům apod.), zašleme 
Vám doplatek po ukončení kurzu. 
ABSENCE, ZRUŠENÍ HODINY 
Hodina či 90minutovka se neúčtuje pouze v případě: 
   1. je-li výuka zrušena ze strany jazykové školy ArinaRa. Když lektor nabídne náhradní termín, ale žákům se 
nehodí. 
  2. Na zrušení domluví všichni studenti a omluví se minimálně 24 hodin předem. Např. školní výlet, 
ředitelské volno apod. 
UKONČENÍ KURZU 
Ukončení kurzu je možné pouze po 1.části kurzu. Ze zdravotních důvodů lze kurz ukončit kdykoli v jeho 
průběhu, ale pouze po předložení originálu lékařské zprávy. 
Ukončení kurzu oznamte na e-mail info@arinara.com, nebo na tel: 604260855 přímo vedení jazykové školy 
ArinaRa. Pokud ukončení kurzu nenahlásíte, bude Vám výuka započítána jako uskutečněná. 
 
STUDENT 

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................................  

Datum narození: ..............................................................................................................................................  

Třída a škola:  ..................................................................................................................................................  

Bydliště:  ..........................................................................................................................................................  

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

Jméno a příjmení: ............................................................................................................................................  

Datum narození: ..............................................................................................................................................  

Bydliště (liší-li se od účastníka):  ....................................................................................................................  

Telefon a e-mail: .............................................................................................................................................  

KURZ (Zakroužkujte. Pokud si nejste jisti pokročilostí, zakroužkujte otazníky.) 

YLE STARTERS,     MOVERS,     FLYERS,       KET,       PET,      FCE,      CAE     ???? 

PREFEROVANÉ DNY A ČASY KURZU (Napište prosím co nejvíc možností): 

  ........................................................................................................................................................................  

 

Svým podpisem stvrzujete objednávku výuky v jazykové škole ArinaRa Michaely Chytré a také to, že 
souhlasíte s výše uvedenými cenami a podmínkami, že je bez výhrad přijímáte a že nám v případě změny 
Vašich osobních údajů (jména, adresy, telefonního čísla či e-mailu) tyto skutečnosti do 14 dnů nahlásíte. 
  
Svým podpisem také souhlasíte se zpracováním všech výše uvedených údajů v souvislosti s výukou v kurzech 
jazykové školy ArinaRa. Jazyková škola ArinaRa se zavazuje ochránit všechny Vaše údaje před jakýmkoli 
zneužitím dle GDPR.  

  

V.............................., dne.......................... 
                                                                                                                                                                

  ........................................................................  
 podpis zletilého studenta či jeho zákonného zástupce 


