
  

                 

PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 
Jednoletý pomaturitní jazykový kurz  

 

zaškrtněte       
 
 

Středisko:  PARDUBICE                        podávám zároveň přihlášku na VŠ 
 ŽAMBERK         ANO                NE       
                         

Znalost jazyka:  mírně pokročilí            
 pokročilí                                    
 

                                                                  
   

vyplňte čitelně    
                     

Příjmení  národnost  

Jméno  st. občanství  

Rodné jméno  rodné číslo  

 
 
Narození 

den  Kontakty 

měsíc  mobil  

rok  E-mail  

místo    

Adresa ulice, č.p.   

trvalého obec  

bydliště PSČ  

 
 
Uchazeč absolvoval: 
 

Střední škola - název, adresa  
  
Prospěch dle výročního vysvědčení v jednotlivých ročnících SŠ I. II. III. IV. V. maturitní vysvědčení 

Anglický jazyk       

Datum maturitní zkoušky (v případě odložené maturity stačí uvést předpokládaný měsíc/rok): 
 
Údaje o rodičích: 
 

otec – jméno a příjmení kontakt – telefon e-mail 

   

matka – jméno a příjmení kontakt – telefon e-mail 
   

 

 
S případným informováním rodičů o mých studijních výsledcích v průběhu školního roku:  
 
  souhlasím                             nesouhlasím 

 
Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a že jsem nezamlčel/a  závažné skutečnosti. 

 

 
Datum: ……………………                                                                     Podpis uchazeče: ….……………………………….. 
    
                                            

registrační č. přihlášky: 

KLUB  POLABINY  IV  s. r. o. - středisko vzdělávání    IČ: 63219891   

U Josefa 118, 530 09 Pardubice       info@klubpolabiny4.cz      akreditace MŠMT ČR  
 

                  
 



2. strana přihlášky 
 

SMLOUVA O STUDIU 
uzavřená mezi 

 

Klubem Polabiny IV s.r.o. – střediskem vzdělávání, U Josefa 118, 530 09 Pardubice 
 
a uchazečem – jméno a příjmení     

 
 

Akceptací přihlášky se zavazuje Klub Polabiny IV, s.r.o. Pardubice poskytnout uchazeči výuku v Jednoletém 
pomaturitním jazykovém kurzu v dohodnutém rozsahu. Uchazeč se v případě přijetí ke studiu na základě 
písemného vyrozumění zavazuje k úhradě školného dle zvoleného režimu: 

 
 zvolte jednu z možností režimu úhrady školného  
 
výukové středisko PARDUBICE  
 

 

 19 900 Kč   při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 30. 6. 2017 
 

 21 900 Kč   při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 31. 8. 2017 
 
 23 900 Kč   1. splátka ve výši 12 000 Kč splatná do zahájení kurzu 

platba ve 2 splátkách 2. splátka ve výši 11 900 Kč splatná do 31. 1. 2018 
 

 platba na 4 splátky  á 6 200 Kč do 10. 9. 2017, 31. 10. 2017, 31. 1. 2018 a 31. 3. 2018 
 

 platba na 6 splátek  á 4 300 Kč do 10. 9. 2017, 30. 9. 2017, 30. 11. 2017, 31. 1. 2018, 
    28. 2. 2018 a 30. 4. 2018 
 
výukové středisko ŽAMBERK 
 
 

 19 900 Kč   při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 30. 6. 2017 
 

 21 900 Kč   při jednorázové platbě celoročního školného nejpozději do 31. 8. 2017 
  
 23 900 Kč      1. splátka ve výši 12 000 Kč splatná do zahájení kurzu          

platba ve 2 splátkách 2. splátka ve výši 11 900 Kč splatná do 31. 1. 2018 
 

 platba na 4 splátky  á 6 200 Kč do 10. 9. 2017, 31. 10. 2017, 31. 1. 2018 a 31. 3. 2018 
 

 platba na 6 splátek  á 4 300 Kč do 10. 9. 2017, 30. 9. 2017, 30. 11. 2017, 31. 1. 2018, 
    28. 2. 2018 a 30. 4. 2018 

 
Zvolený způsob úhrady školného včetně stanovených termínů je závazný, což níže potvrzuji svým podpisem. 
 
Školné se hradí příkazem na účet školy u Čs. spořitelny č. 1220161329/0800 (variabilní symbol je rodné číslo 
uchazeče)  
 

• Dále se uchazeč zavazuje k úhradě celoročního školného i v případě ukončení nebo přerušení studia bez 
doložení zdravotních důvodů během školního roku. V tom případě je uchazeč povinen neprodleně písemně 
informovat vzdělávací středisko a zbývající část ročního školného uhradit na účet pořadatele kurzu 
nejpozději do 15ti dnů po tomto oznámení a to z důvodu smluvní pokuty dle § 544 občanského zákoníku, 
kterou tímto strany sjednávají. 

• Uchazeč bere na vědomí, že po zahájení kurzu lze při ukončení studia požadovat již uhrazené školné 
pouze ze zdravotních důvodů, které dle lékařského potvrzení brání ve studiu pokračovat. 

• Pokud uchazeč doloží do konce září 2017 potvrzení o přijetí ke studiu na vysokou školu, bude mu školné 
vráceno po odečtení 5% z celoročního školného s ohledem na zvolený režim úhrady plus alikvotní část za 
každý započatý týden výuky a to z důvodu blokace míst. 

• V případě, že nedošlo k otevření ročníku nebo k přijetí uchazeče ke studiu, pozbývá tato smlouva 
účinnosti. 

• Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s informačním materiálem a s podmínkami studia v Jednoletém 
pomaturitním jazykovém kurzu pro školní rok 2017 – 2018. 

 
 
V Pardubicích dne:                               Podpis uchazeče, dne:                          
     
                  
……………………………………………………………                          …………………………………………………………… 
 Klub Polabiny IV, s.r.o. Pardubice           
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