
SMLOUVA

O zabezpečení výuky v kurzech na přípravu FCE

kterou uzavÍrajÍ:

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
IČO: 49438875
Smetanova 168

Moravský Krumlov
(dále jen Gymnázium MK)

a

Vzdělávací a kulturní středisko Štohl s.r.o.
IČO: 26933012
Václavské náměstí 132/6

Znojn)o 2
Číslo účtu -
(dále jen jazyková škola)

část l.

Předmět dohody:

1. jazykový kurz angličtiny pro studenty Gymnázia MK.
2. Název kurzu: Příprava na zkoušku FCE
3. Termin konání: 21. 09. 2021 - 30. 06. 2022
4. Místo konání: Učebny Gymnázia MK
5. Forma výuky: lx týdně každá skupina po 120 minutách = 1 lekce
6. Počet skupin: 2 skupiny (dle zájmu v daném školním roce)

Část ll.

jazyková škola se zavazuje'

1. Zabezpečit výuku dle části l.
2. Umožnit Gymnáziu Moravský Krumlov kontrolu dodržovánľsjednaných podmínek.



Část Ill.

Gymnázium MK se zavazuje:

1. Provést výběr studentů do kurzu.
2. Nepřítomnost ve výuce omlouvat 24 hodin před jejím zahájením. v případě, že se tak

nestane, náležijazykové škole nárok na poměrnou část odměny ve výši 50% z ceny za jednu
lekci

3. Uhradit na základě fakturace částky ve výšia způsobem dohodnutým v bodě IV. Úhrada

bude provedena na účetjazykové školy.

část lV.

Cenové podmínky

Cena za jednu lekci je sjednána ve výši včetně cestovného, učebnic a veškerého materiálu.
Cena je uvedena včetně DPH ve výši 21%.
Úplata je splatná na základě faktury, která bud vystavena vždy do 14 dnů po skončeni kalendářnIho
měsíce.
Lhůta splatnostifaktury je 14 dnů od jejího doručeni.

částv.

Všeobecná usta noveni:

Veškeré změny této dohody budou učiněny jen se souhlasem obou smluvních stran písemným
dodatkem k této dohodě.
Dohoda nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž
jedno obdržíjazyková škola a jedno Gymnázium MK.
Tato smlouva se uzavírá s účinností od 21. 09. 2021 do 30. 06. 2022.

V Moravském Krumlově dne 20. 09. 2021

Gy v,

příspěvková organizace
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