PŘIHLÁŠKA
do

Základní umělecké školy MELODIE, s. r. o.
přijat do roč. *
nástup k… *
ukončení k… *
* pro potřeby ZUŠ - nevyplňovat
Obor

Komenského 334, Hořice, PSČ 508 01,
vedená Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 11239, Česká republika, IČ 25265849
zastoupená paní Vlastou Jahelkovou

Předmět

Jméno a příjmení žáka
Rodné číslo
Místo narození

Datum narození
Státní občanství

Trvalé bydliště (ulice, číslo popisné, obec)

PSČ

Doručovací adresa (ulice, číslo popisné, obec)

PSČ

Navštěvuje školu (název a místo MŠ, ZŠ, SŠ)

Třída

Zdravotní stav žáka (dobrý, popř. jiná sdělení)

Zdravotní pojišťovna

Zákonní zástupci
Jméno a příjmení otce

Zaměstnání

E-mail

Tel.

Jméno a příjmení matky

Zaměstnání

E-mail

Tel.

Poučení:
Zákonní zástupci žáků jsou podle § 22 odst. 3 písm. e) školského zákona, povinni sdělit škole údaje uvedené v § 28 odst. 2 tohoto
zákona a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka ve škole, a změny v těchto údajích.
Potvrzuji správnost zapsaných údajů a dávám svůj souhlas základní umělecké škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní
citlivé údaje mého dítěte ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Dále dávám
škole svůj souhlas k tomu, aby s mým dítětem mohl v rámci prevence sociálně patologických jevů pracovat psycholog, speciální
pedagog a další odborní pracovníci z oblasti psychologických služeb, sociálních a obdobných služeb. Svůj souhlas poskytuji pro účely
vedení povinné dokumentace školy podle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění, vedení nezbytné zdravotní
dokumentace a psychologických vyšetření.
Souhlasím s poskytováním seznamů žáků pro organizační potřeby, zveřejňování údajů a fotografií, videí a dalších záznamů pořízených
z veřejných prezentací žáků školy jakou jsou např. výstavy prací žáků, vystoupení, koncerty a další v propagačních materiálech školy,
včetně internetových stránek školy 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. Byl
jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000 Sb.
Byl jsem seznámen se školním řádem.
V…………………………………………….dne………………………

Jméno, příjmení a podpis zákonného zástupce………………................................................................................................................

→

Základní umělecká škola MELODIE, s. r. o.
Komenského 334
508 01 Hořice
IČO: 25265849
vedená Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 11239

Žák

splnil základní podmínky

pro přijetí ke studiu na Základní umělecké škole Melodie, s. r. o.
ZUŠ Melodie, s. r. o., zastoupena Vlastou Jahelkovou, a výše jmenovaný žák, zastoupen
zákonným zástupcem (jméno, příjmení)
(datum narození)

bytem

ve vztahu k zastoupenému

(otec/matka/jiný vztah) (dále jen „žák“),

uzavírají dle občanského zákoníku

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ VÝUKY
I.
1. Základní umělecká škola MELODIE, s. r. o. je právnickou osobou zřízenou za účelem poskytování vzdělání v oblasti umění.
Základním předmětem činnosti školy je výuka žáků v oboru umění.
2. Činnost školy se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o soustavě základních a středních škol v úplném znění a vyhl. č. 71/2005
Sb. o základních uměleckých školách v úplném znění.
II.
1. Škola se zavazuje poskytovat žáku 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, konání celoškolních koncertů. Délka výuky odpovídá učebním
plánům stanovených MŠMT ČR a Školním vzdělávacím programem.
III.
1. Škola žáka zapíše na počátku školního roku do rozvrhu hodin sestavovaném školou, pokud odevzdá písemnou přihlášku a
zaplatí příspěvek na provoz školy na příslušné pololetí školního roku. Příspěvek na provoz školy se platí pololetně, a to do
30. 9. na první pololetí a do 15. 2. na druhé pololetí. Výši příspěvku stanovuje zřizovatel školy na období jednoho školního
roku.
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. Nemoc žáka trvající déle než tři souvislé týdny jsou zákonní zástupci povinni
prokázat potvrzením od lékaře, na jehož základě bude vrácena poměrná část příspěvku dle Vnitřní směrnice o snížení nebo
vrácení příspěvku na provoz školy.
IV.
1. Žák přestane být žákem školy v těchto případech:
a) nezaplatí-li ve výše stavených termínech příspěvek na provoz školy,
b) zákonný zástupce žáka ze školy písemně odhlásí, a to ke konci pololetí nebo ke konci školního roku,
c) poruší závažným způsobem školní řád, nebo svým chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví
ostatních žáků, učitelů a jiných zaměstnanců školy,
d) z důvodu neprospěchu žáka na konci školního roku a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
e) v případě opakovaného porušení povinností, jak ze strany zákonných zástupců, tak ze strany žáků školy bude
žák po upozornění ze školy vyloučen bez nároku na vrácení příspěvku.
2. Zákonný zástupce žáka se zavazuje, že žák bude mít k dispozici příslušený hudební nástroj, nebo pomůcky odpovídající
oboru, který žák navštěvuje.
3. V případě ukončení studia podle článku IV. bodu c) nemá žák právo na vrácení příspěvku, ani jeho poměrnou část.
4. V případě, kdy zákonný zástupce žáka odhlásí v průběhu 1. nebo 2. pololetí se příspěvek na provoz školy 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

dne

za Základní uměleckou školu MELODIE, s. r. o.
Vlasta Jahelková

zákonný zástupce žáka

