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SMLOUVA

O zabezpečeni výuky v kurzech na přípravu FCE

kterou uzavÍrajÍ:

Gymnázium Moravský Krumlov, příspěvková organizace
IČO: 49438875

Smetanova 168
672 01 Moravský Krumlov
(dále jen Gymnázium MK)

a

Jazyková škola Štohl s.r.o.
IČO: 16324889

Václavské náměstí 6
669 02 znojmo

(dále jen Jazyková škola )
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část l.

Předmět dohody:

1. jazykový kurz angličtiny pro studenty Gymnázia MK.

2. Název kurzu: Příprava na zkoušku FCE

3. Termín konání: 27.10.2016 - 30.06.2018

4. Místo konáni: Učebny Gymnázia MK

5. Forma výuky: Ix týdně každá skupina po 120 minutách = 1lekce

6. Počet skupin: 2-4 skupiny (dle zájmu v daném Školním roce)

část ||.

Jazyková škola se zavazuje:

1. Zabezpečit výuku dle části l.

2. Umožnit Gymnáziu Moravský Krumlov kontrolu dodržováni sjednaných podmínek.



část |||.

Gymnázium MK se zavazuje:

y

l 1. Provést výběr studentů do kurzu.

2. Nepřítomnostve 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 výši a způsobem dohodnutým v bodě lV. Úhrada

bude provedena na účet Jazykové školy.

část lV.

Cenové podmínky

Cena za jednu lekci je sjednána ve výši 2000 KČ včetně cestovného, učebnic a veškerého materiálu.

Jazyková škola Štohl, s.r.o., není plátcem DPH. Pokud by se v průběhu obdobIstala plátcem DPH,

smluvnícena se nebude o DPH navyšovat."
Úplata je splatná na základě faktury, která bud vystavena vždy do 14 dnů po skončení kalendářnIho

měsíce.
Lhůta splatnosti faktury je 14 dnů od jejího doručeni.

část V.

Všeobecná ustanoveni:

Veškeré změny této dohody budou učiněny jen se souhlasem obou smluvních stran písemným

dodatkem ktéto 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 účinnosti od 19.09.2016 do 30.06.2018.

V Moravském Krumlově dne 19.09.2016

jazyková škola Štohl s.r.o.

JAZYKOVÁ ŠKOLA ŠTOHL s.r.o.

} 'l'ěl.: 5'!5 221 865
Č,ÚÁ 86f4,53033024710100
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Gymnázium Moravský Krumlov,

příspěvková organizace

Gymnázium
Moravský Krumlov,

PřÍsÉvková organizace
O: 494 38 875


