
Smlouva 4G

Smlouva mandátní č……..
o zajištění výuky

uzavřená mezi těmito smluvními stranami

Příjmení a jméno (zák. zástupce): …………………………………… tel: ..………...
Bydliště: ……………………………………………………..

dále jen mandant

Příjmení a jméno (žáka): ……………………………………………..

a Gymnázium prof. Jana Patočky
se sídlem: Praha 1, Jindřišská 36
zastoupené: Mgr. Janou Drake, ředitelkou školy
                                                           dále jen mandatář

I.
Předmět smlouvy

1) Mandatář se zavazuje, že pro mandanta zajistí výuku matematiky a českého jazyka*) 
v přípravném kurzu pro uchazeče o čtyřleté studium na gymnáziu.

2) Rozsah výuky bude 44 (22) *) vyučovacích hodin a smluvní strany se dohodly na tom, že 
výuka bude provedena v období od 11. 10. 2022 do 4. 4. 2023 každé úterý
od 15:15 hod do 16:45 střídavě matematika a český jazyk po 2 vyučovacích hodinách. Výuka 
bude probíhat kromě období, vánočních a  pražských jarních prázdnin a kromě 25. 10. 2022.  
11. 10. 2022 zahájí kurz českým jazykem. 

II.
Cena

Účastníci smlouvy se dohodli na smluvní ceně kurzovného ve výši 5300,- Kč (2650,-Kč).*) 
Součástí ceny kurzu jsou i přijímačky nanečisto, které proběhnou v odlišném termínu (středa v 
březnu). 
Sjednaná částka bude uhrazena do 5 dnů po podepsání smlouvy na účet 2001740229/6000,
 VS  …….   , do zprávy pro příjemce uveďte: Jméno a příjmení žáka.  
V případě neúčasti na kurzu nevzniká nárok na vrácení kurzovného, ani jeho části. Vracet se bude 
kurzovné pouze v případě zrušení přípravného kurzu z důvodu špatné epidemiologické situace a 
zákazu mimoškolních aktivit v prezenční formě. 

III.
Závěrečná ustanovení

Mandant bere na vědomí, že účast na tomto kurzu jej nebude zvýhodňovat v přijímacím řízení na 
GPJP.
Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a po jejím důkladném přečtení, prosty 
omylu.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

)* možno též absolvovat jen jeden z předmětů

V Praze dne: ………………………….

Zákonný zástupce žáka: ………………………….. Mandatář: ………………………
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