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Eva Jungmanová Dipl. Mgmt – centrum osobního rozvoje EtikArt 
Horova 12, 360 01 Karlovy Vary, Tel.: 604 323 306, E-mail: info@etikart.cz, www.etikart.cz 

 

 
 

V n i t ř n í   ř á d   
a studijní podmínky EtikArt centrum osobního rozvoje 

 

 
I. Účastníci smluvního vztahu 

 
EtikArt centrum osobního rozvoje provozuje Eva Jungmanová, IČ 68796536, Všeborovická 44, Dalovice 362 63, a to na základě registrace 
živnostenského oprávnění, vydaného Živnostenským úřadem magistrátu města Karlovy Vary pod č.j. : ŽÚ/F/01/1887/98 (dále jen EtikArt) 
a 
studentem (účastníkem kurzu) EtikArt (dále jen student) se může stát každá fyzická osoba (napište hůlkovým písmem jméno studenta)  
 
_______________________________________________________, která splní podmínky pro účast v tom kterém školním roce. Účast v EtikArt pro 
příslušný kurz vzniká na základě přijetí tohoto školního řádu a studijních podmínek studentem či nezletilým studentem zastoupeným zákonnými 
zástupci a splněním dalších podmínek uvedených v tomto školním řádu a studijních podmínkách. 

 
 

II. Podmínky vzniku studia   
 
2.1. EtikArt a účastník (student) kurzu – semináře uzavírají spolu vztah o poskytnutí služby (výuka, vzdělávání, lektorská činnost, poradenská 
a konzultační činnost). Přesné termíny zahájení výuky a jejího ukončení zveřejní EtikArt na svých webových stránkách a takto oznámené termíny 
jsou pro studenty (účastníky kurzu) závazné.  
Ve dnech školních prázdnin a státních svátků kurzy neprobíhají, vyjma případů individuální dohody s lektory. 
 
2.2. Podmínkou vzniku práva účasti na výuce v příslušném školním roce je současný  
 

 podpis přihlášky  

 podpis školního řádu a studijních podmínek  

 zaplacení školného do osmi dnů od podání přihlášky 
Podpisem přihlášky se student přihlašuje na konkrétní kurz za příslušné kurzovné. Jako ostatní ujednání platí tento školní řád a studijní podmínky  
a mezi účastníky je tak uzavřena smlouva podle § 51 občanského zákoníku a je v celém rozsahu sjednán obsah a předmět právního vztahu. 
 
2.3. EtikArt má právo uzavřít smluvní vztah se studentem na základě individuální dohody o dodatečném přijetí ke studiu.  

 
 

III. Předmět výuky 
 
Předmětem kurzů je výuka, vzdělávání, lektorská činnost, poradenská a konzultační činnost. Konkrétní náplň příslušného kursu např. Etiketa hrou a 
slovní sebeobrana atd. je specifikována na webových stránkách školy. EtikArt může náplň a rozsah jednotlivých kurzů modifikovat podle uvážení 
lektora s tím, že se především přihlédne k potřebám a schopnostem studentů, účastníků kurzu. 
 
EtikArt může s účastníky kurzů nad rámec výukového plánu absolvovat soutěže, soustředění, semináře s tuzemskými či zahraničními lektory, 
návštěvy divadla, restaurace aj. Termíny a finanční náklady na takové mimoškolní akce budou se studenty či jejich zákonnými zástupci dohodnuty 
individuálně.   
 

 

IV. Školné a jeho úhrada  
 
4.1. Výše kurzovného je dána ceníkem kurzů, který bude pro ten který školní rok zveřejněn v prostorách centra a na firemním webu. 
 
4.2. Úhrada kurzovného se provádí hotově nebo převodem na účet KB: 78-2514550287/0100 s uvedením jména studenta do termínu stanoveného 
školou (max. však do 8 dnů ode dne přihlášení). Není-li školné zaplaceno do 8 dnů ode dne přihlášení, nevzniká studijní poměr. 
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4.3. Odklad zaplacení školného má EtikArt právo poskytnout v odůvodněných případech, nejdéle však o 3 týdny. V případě, že školné není v této 
dodatečné lhůtě zaplaceno, studijní poměr zaniká s tím, že EtikArt má právo požadovat zaplacení celého školného.   
 
4.4. Smluvní pokuta. V případě opožděné úhrady školného na základě individuální dohody o zaplacení školného má EtikArt právo účtovat smluvní 
pokutu 50,-Kč za každý započatý den prodlení s úhradou školného, a to bez ohledu na zavinění.   
 
4.5. Pokud je student přijat na základě dohody o dodatečném přijetí ke studiu podle čl. II. 2.3 uhradí školné za celý školní rok.  
 
4.6. Účastníkovi kurzu (studentovi) nevzniká nárok na vrácení školného, pokud mu v docházce zabraňují překážky vzniklé na jeho straně. V případě 
dlouhodobé nemoci se student může s EtikArt  dohodnout o nahrazení zameškaných hodin v jiném kurzu nebo následujícím období, pokud bude 
vypsán. 

 
 

V. Průběh výuky a povinnosti studentů  
 

5.1. Pokud není lektorem stanoveno jinak, probíhají kurzy a semináře v prostorách EtikArt v termínech uvedených pro jednotlivé kurzy a semináře 
na webových stránkách centra. Studenti a jejich zákonní zástupci sledují pravidelně kalendář akcí (viz. www.etikart.cz). Studenti jsou povinni 
dodržovat  „Vnitřní řád školy“, pokyny lektorů a ostatních dospělých pracovníků centra. 
 
5.2. Studenti jsou povinni se k výuce dostavit včas, vybaveni potřebnými pomůckami (dle požadavků lektora). 
 
5.3. Každý student – účastník kurzu nebo jeho zákonný zástupce je povinen předem ohlásit neúčast na hodině telefonicky nebo osobně před 
začátkem hodiny. Nesplnění této povinnosti se považuje za hrubé porušení školního řádu a studijních podmínek a může být postiženo vyloučením 
ze studia podle čl. VIII. 8.5. 
 
5.5. Je zakázáno na lekce EtikArt donášet cenné věci, zejména větší obnosy peněz, šperky, elektroniku a jiné cenné předměty. V případě porušení 
tohoto zákazu z naléhavých důvodů, je nutno toto oznámit příslušnému lektorovi. Šatna EtikArt není místem určeným k odkládání cenných věcí 
podle ust.§ 433 odst. 2 občanského zákoníku a v případě opakovaného porušení zákazu odkládání cenných věcí v šatně, hrozí studentovi postih 
dle čl. VIII. 8.5. školního řádu a studijních podmínek.  
 
Studenti a účastníci kurzu mají zákaz používat během výuky mobilní telefony! 
 
5.6. Jednou ze základních povinností účastníků kurzu je chránit majetek centra. Jde zejména o šetrné zacházení s učebními pomůckami a 
vybavením učebny. Zjištěné škody na majetku musí účastníci kurzu ihned oznámit. Dále jsou účastníci kurzu povinni šetřit elektřinou, vodou, dbát o 
čistotu veškerých školních prostor a respektovat předpisy o hygieně a bezpečnosti práce. V případě zaviněného poškození zařízení centra EtikArt 
jako jsou např. zrcadlo, CD přehrávač, projektror, notebook, flipchart a jiné, je ten, kdo škodu způsobí povinen zaplatit opravu poškozené věci v plné 
výši či jinak nahradit škodu. Nesplnění povinnosti k náhradě škody se považuje za hrubé porušení školního řádu a studijních podmínek a může být 
postiženo dle čl. VIII. 8.5. školního  řádu a studijních podmínek. 

 
 

VI. Autorská práva 
Fotografování  a pořizování  audiovizuálních záznamů  

    
 
6.1. Fotografie a audiovizuální záznamy z lekcí a z akcí může EtikArt komerčně šířit třetím osobám a zejména využívat k prezentaci vlastní činnosti.  

 
 
 
 

VII. Informace studentům a zákonným zástupcům 
 

7.1. EtikArt zveřejňuje všechny důležité informace o výuce a akcích EtikArt na svých webových stránkách. 
 
7.2. Rodiče nezletilých studentů mají právo na informace mimo lekce, a to v předem dohodnutém termínu. 
 
7.3. Veškeré informace týkající se změn rozvrhu např. v důsledku nemoci nebo z jiných příčin, budou poskytovány písemně na dveřích centra 
EtikArt nebo v informacích recepce Povodí Ohře. 
 
7.4. Do EtikArt patří děti pouze zdravé. Lektor má právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí. Pokud se v rodině vyskytne 
infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto skutečnost nahlásit. 
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7.5. Rodiče jsou povinni nahlásit všechny změny v osobních datech dítěte (telefonní číslo, bydliště,…atd.). Žáci EtikArt nebo jejich zákonní zástupci 
jsou povinni neprodleně oznámit EtikArt změnu evidenčních údajů (změny adres, telefonních čísel apod.). 
 
7.6. Lektor odpovídá za dítě od začátku do konce hodiny (dle rozvrhu). 

 
 

VIII. Zánik smluvního vztahu 
 

8.1. Smluvní vztah mezi účastníky zaniká   

 uplynutím kurzu 

 písemnou dohodou 

 písemným ohlášením studenta  nebo jeho zákonného zástupce o ukončení studia 

 vyloučením studenta  
 
8.2. Smluvní vztah založený přihláškou a podpisem vnitřního řádu a studijních podmínek zaniká uplynutím daného kurzu 
  
8.3. Na ukončení studijního poměru se mohou EtikArt a student, resp. jeho zákonný zástupce kdykoliv dohodnout. Není-li mezi účastníky 
ujednáno něco jiného, zaplacené kurzovné ani jeho poměrná část se nevrací.  
 
8.4. Student nebo jeho zákonný zástupce může studium kdykoliv bez udání důvodu ukončit písemným oznámením doručeným do sídla EtikaArt.  
Ukončením studia podle tohoto článku nevzniká právo na vrácení školného. Zaplacené školné nebo jeho část propadá EtikArt.   
Studijní poměr zaniká třicátým dnem po doručení písemného oznámení. 
 
8.5. EtikArt může vyloučit studenta pro hrubé porušení studijní kázně nebo pro hrubé či opakované porušení školního řádu a studijních 
podmínek. V případě vyloučení studenta, nemá student či zákonný zástupce právo na vrácení školného. Za hrubé porušení školního řádu se též 
považují opakované pozdní příchody a pasivní přístup ke studiu. Vyloučení ze studia z tohoto důvodu je možné, pokud student ani přes písemnou 
výstrahu obsahující upozornění na možnost vyloučení ze studia neupraví svůj přístup k plnění školních povinností.   

 
 

IX. Ustanovení společná a závěrečná 
 
9.1. Tento „Vnitřní řád školy a studijní podmínky“ jsou součástí příloh každé přihlášky do EtikArt a student nebo jeho zákonný zástupce má 
povinnost se s ním seznámit, stvrdit podpisem jejich přijetí a dodržovat je. 
 
9.2. Školní řád nabývá účinnosti dnem 9. 1. 2014.  
 
9.3. Studijní podmínky obsažené v tomto školním řádu a studijních podmínkách nabývají účinnosti mezi smluvními stranami okamžikem podpisu 
přihlášky, jejíž součástí je tento školní řád a studijní podmínky.  
 
9.4. Vztahy mezi účastníky závazkového vztahu podle těchto studijních podmínek se řídí českým právem, a to občanským zákoníkem (z.č. 40/64 
Sb. v platném znění). 
 
9.5. Účastníci prohlašují, že tento školní řád a smlouvu o studijních podmínkách uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv 
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Školní řád a studijní podmínky jsou pro obě smluvní strany určité a srozumitelné . 
 
Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy. 
 
 
 
 
V Karlových Varech dne 
 
 
 
 
 
    Eva Jungmanová za EtikArt centrum osobního rozvoje                      Student nebo jeho zákonný zástupce 


