Základní umělecká škola Harmony, o.p.s.
Za Radnicí 104, Dolní Břežany, 252 41
zus-harmony@seznam.cz
www.zus-harmony.cz

PŘIHLÁŠKA pro školní rok 2022/2023
Obor

Předmět

Jméno a příjmení žáka,
zdravotní pojišťovna

Rodné číslo

Datum narození

Místo

Státní obč.

Adresa trvalého pobytu (ulice, číslo popisné, obec)

Je žákem školy ( název a místo MŠ, ZŠ, SŠ)

Zdravotní stav žáka (dobrý, popř. jiná sdělení)

Zákonní zástupci:
Jméno otce
e-mail

mobil

Zaměstnání
Jméno matky
e-mail

mobil

Zaměstnání

Dávám tímto souhlas ZUŠ Harmony, o.p.s. k tomu, aby zpracovala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého
dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a zákona č.133/2000
Sb. o evidenci obyvatel a rodných čísel v platném znění. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní
dokumentace, mimoškolní akce školy jako zájezdy/soutěže, soustředění, pojištění žáků, případné zveřejnění fotografií na
internetových stránkách a vývěskách školy, v tisku a pro jiné účely související s běžným chodem školy. Souhlas poskytuji
na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou dobu, po kterou se tato dokumentace
na škole povinně archivuje.
Souhlas poskytuji pouze uvedené škole, která bez zákonem stanovených případů nesmí tyto osobní a citlivé osobní údaje
poskytnout dalším osobám a úřadům.

V.................................................................... Dne ..............................

....................................................................................................
Podpis zákonného zástupce

Základní umělecká škola Harmony, o.p.s.
Za Radnicí 104, Dolní Břežany, 252 41
zus-harmony@seznam.cz
www.zus-harmony.cz

Zákonný zástupce.................................................................uzavírají dle obč. zák.
SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VÝUKY
I.
1. Základní umělecká škola Harmony, o.p.s. poskytuje vzdělání v oblasti umění. Základním předmětem činnosti školy je výuka žáků
v oboru umění.
2. Činnosti školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o soustavě základních a středních škol v úplném znění a vyhl. č. 71/2005Sb. o
základních uměleckých školách v úplném znění a školním řádem školy, který je k nahlédnutí v prostorách školy či na webových
stránkách školy.
II.
1. Škola se zavazuje poskytovat žákovi výuku v jím zvoleném oboru.
2. Výuka neprobíhá v době řádných letních prázdnin, podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních vyhlášených MŠMT
ČR, v době státních svátků, ředitelského volna a konání celoškolních koncertů.
3. Délka výuky odpovídá učebním plánům stanovených MŠMT ČR.
III.
1. Škola žáka zapíše, pokud odevzdá písemnou přihlášku a zaplatí školné na příslušné pololetí školního roku. Školné se platí
pololetně, a to do 15. 9. na první pololetí a do 15. 2. na druhé pololetí.
2. Žákům budou po dohodě nahrazeny hodiny, které se neuskuteční z důvodu nepřítomnosti učitele.
3. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit jeho nepřítomnost nejméně 1 den před vyučovací hodinou
v ředitelství školy. Hodiny zameškané žákem se nenahrazují. Při dlouhotrvající nemoci žáka jsou zákonní zástupci povinni prokázat
nepřítomnost potvrzením od lékaře, na jehož základě bude vrácena poměrná část příspěvku dle Vnitřní směrnice o vrácení příspěvku
na provoz školy (k nahlédnutí v ředitelství školy).
IV.
1. Žák přestane být žákem školy v těchto případech:
a) nevykonal postupovou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetní hodnocen stupněm „neprospěl“ a nebylo mu povoleno
opakování ročníku,
b) nezaplatí-li ve výše stavených termínech školné,
c) zákonný zástupce žáka ze školy písemně odhlásí, a to ke konci pololetí nebo ke konci školního roku.
d) poruší závažným způsobem školní řád, nebo svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních žáků,
učitelů a jiných zaměstnanců školy,
e) při opakovaném porušování povinností, jak ze strany zákonných zástupců, tak ze strany žáků školy, bude žák po upozornění ze
školy vyloučen bez nároku na vrácení školného.
2. Zákonný zástupce žáka se zavazuje, že žák bude mít k dispozici příslušný hudební nástroj nebo pomůcky odpovídající oboru,
který žák navštěvuje.
3. V případě ukončení studia podle článku IV. bodu d) nemá žák právo na vrácení školného, ani jeho poměrnou část.
4. V případě, kdy zákonný zástupce žáka odhlásí v průběhu 1. nebo 2. pololetí se školné nevrací.
V.
1. Právní vztahy, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, řídí se příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Měnit tuto smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena na základě svobodných projevů jejich vůle a jako takovou ji ve dvou
vyhotoveních podepisují. Škola se zavazuje zachovávat mlčenlivost o veškerých poskytnutých údajích této smlouvy.
5. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Dolních Břežanech dne.............................

................................................
Základní umělecká škola Harmony, o.p.s.
Mgr. Magda Marková

…………………………………….
zákonný zástupce žáka

