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1. Platba kurzů 	
 
1.1  Kurzovné se platí v plné výši, nejpozději dva týdny po obdržení faktury, 

vystavené Alliance Française Jižní Čechy. Nicméně, pokud je celková 

částka za kurzy vyšší než 4 000,- je možné ji uhradit ve dvou splátkách 

(60 % při zápisu a zbylých 40 % měsíc poté); 	

 

1.2  Platba může být uskutečněna hotově přímo v Alliance Française Jižní 

Čechy nebo také bankovním převodem na účet 212 215 433/0300. V 

případě elektronického zápisu obdržíte potvrzení, stejně tak i fakturu. 	

 

1.3  Při zápisu je požadován členský poplatek ve výši 200,-. Toto členství je 

platné pro celý školní rok - od 1. září do 31.srpna – a zahrnuje řadu výhod: 	

• Volný vstup do mediatéky, kde si můžete vypůjčit knihy, DVD i CD ; 	

• Slevu na kulturní akce pořádané Alliance Française a naše další 

služby ;	

• Právo volit na Valném shromáždění AF.	

 

1.4  Členy se můžete stát i bez zápisu na kurz, pokud zaplatíte členský 

poplatek 200,-Kč. Budete mít stejná práva jako v bodě 1.3. 	

 

1.5  Učebnice nejsou zahrnuty v ceně kurzu. 	

 

1.6  Zápis se stává platný v den uhrazení kurzu. 	

 



 

Ceny kurzů	

 
Skupinové kurzy 
 

Kurz	 Délka	 Cena	

Věční začátečníci (A1.1)	 12 x 120 min	 3  000 Kč1,2	

Všeobecná francouzština 
(A1.2 až C1)	

12 x 120 min	 3  200 Kč2	

Konverzace	 12 x 60 min	 2  000 Kč	

Odborné kurzy 	 7 x 90 min	 1 750 Kč	

Kurz fonetiky	 5 x 60 min	 900 Kč	

Přípravný kurz na zkoušky 
DELF – DALF	

DELF B1/B2 : 7 x 90 min	 1 750 Kč	

DALF : 10 x 120 min	 3  300 Kč	

	
1 Věční začátečníci : 3 000,- (při pokračování v následujícím trimestru 3 200,-)	
2 Při zářijovém zápisu na všechny 3 trimestry zaplatíte pouze 9 000,-	

 
Naše nabídka kurzů pro děti a mládež: 

 

Kurz	 Délka 	 Cena	

Kurzy pro děti / mládež	

Děti (7-10 let) : 12 x 60 min	  

1 900 Kč	

 

Děti (11-15 let) : 12 x 60 min	

Konverzace (13-17 let) : 12 x 60 min	

 
 

 

 

 

 

 



Individuální kurzy	

Kurzy 60 MIN 	

Počet lekcí	 5 10 15 

Jeden student	 2 000 Kč 3  800 Kč 5 100   Kč 

Dva studenti	 1  750 Kč 3 000 Kč 3  900 Kč 

Tři studenti	 1  350 Kč 2  200 Kč 2  850 Kč 

Kurzy 90 MIN 	

Počet lekcí	 5 10 15 

Jeden student	 3  050 Kč 5 300 Kč 7 350 Kč 

Dva studenti	 2 350 Kč 4 200 Kč 5 700 Kč 

Tři studenti	 1 780 Kč 3 150 Kč 4 050 Kč 

 

 

2. Podmínky storna	
 
2.1  Pokud kurz zrušíte před začátkem trimestru bude Vám vrácena celková 

částka.	

 

2.2  Pokud kurz zrušíte po začátku trimestru, jsou uplatňovány následující 

podmínky :	

• Vrácení kurzovného poníženého o částku za lekce, kterých se 

student zúčastnil do druhého týdnu ;	

• Při zrušení po druhém týdnu bude navráceno 50%.	

 

2.3  Poplatek za členství se nevrací.	

 

3. Skupinové kurzy – kurzy tříměsíční (trimestriální)	
 
3.1  Trimestr trvá 12 týdnů (12 lekcí) ;	

 

3.2  Minimální počet studentů ve skupině jsou 4;  	

 

3.3  Pokud není domluveno jinak, výuka probíhá vždy kromě státních svátků. 	



 

4. Individuální kurzy	
 
4.1  Individuální kurzy (10 nebo 15 lekcí) musí proběhnout do 18ti týdnů od 

první hodiny ;	

 

4.2  Student by měl případnou absenci nahlásit alespoň 24 hod předem. V 

opačném případě nebude hodina nahrazena či vyplacena zpět. 	

 

5. Změna kurzu	

 
5.1  Přestup na jiný kurz je možný pouze se souhlasem Alliance. Nicméně, 

tento přestup nesmí nijak ohrozit opuštěný kurz, a je možný pouze tehdy, 

pokud je v novém kurzu místo pro dalšího studenta ;	

 

5.2  Pokud si student přeje, během probíhajícího trimestru, kurz změnit a přejít 

na nižší úroveň, Alliance mu případný rozdíl v ceně nevrátí. 	

 
6. Kurzy pro děti	

 
6.1  Je povinností rodiče zajistit dopravu dítěte do / z Aliance. V opačném 

případě by měl potvrdit, že je dítě schopné se do Aliance a poté domů 

dopravit sám ;	

 

6.2  V případě školních prázdnin žádáme rodiče, aby nás o tom informovali 

alespoň dva týdny před prázdninami.	

 

7. Pojištění	
 
7.1  Zdravotní a úrazové pojištění je povinné a na odpovědnosti studenta. 	

 

8. Potvrzení o účasti na kurzu	

 
8.1  Na požádání může být vydáno potvrzení o účasti na kurzu. 	

 


