Schola musica Stella maris – Soukromá základní umělecká škola s.r.o.
IČ: 251 194 27 se sídlem V Kaštanech 103, 267 01 Králův Dvůr, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 51312 zastoupená ředitelkou Martou
Tauberovou, dipl. um. (dále jen „škola“)
a

příjmení a jméno žáka/žákyně..............................................................................................
rodné číslo.......................................... datum narození….............................
škola…................................................. třída.......... místo narození….............................
zdravotní pojišťovna..................
zdravotní stav žáka/žákyně (bez omezení, zdravotní omezení - jaká)................................
zastoupený/á zákonnými zástupci:
1. příjmení a jméno .......................... 2. příjmení a jméno ...............................................
bydliště: ............................................. bydliště: ...............................................................
telefon: .............................................. telefon: .................................................................
e-mail: …........................................... e-mail: …..............................................................
uzavírají tuto
SMLOUVU O STUDIU
na školní rok 20
I.

/ 20

Škola se zavazuje poskytnout žákovi možnost základního uměleckého vzdělávání v souladu se
zákonem č. 561/2004 Sb., v platném znění, s platnými učebními plány a osnovami vydanými MŠMT
ČR. Chod školy a výuka se řídí obecně závaznými předpisy, schválenými vyučovacími rozvrhy školy,
rozhodnutími vedení školy a Školním řádem. Součástí výuky jsou hromadné předměty: hudební
nauka (od 1. r do 5. r. I. cyklu), kolektivní interpretace a komorní zpěv (od 4. r. I. cyklu do 4. r. II.
cyklu). V případě, že v místech poskytovaného vzdělávání neprobíhá výuka těchto předmětů, žáci
mají výuku v hlavní budově školy v Králově Dvoře. Žákům, kteří ze závažných důvodů nemohou tyto
předměty navštěvovat, jsou nabídnuty pravidelné konzultace. Tito žáci se dostaví 4x do roka na
přezkoušení. Rozvrhy a další informace najdete na stránkách naší školy www.szustauberova.cz kolektivní předměty. Žák je hodnocen a klasifikován podle obecně závazných právních předpisů
upravujících hodnocení a klasifikaci žáků základní umělecké školy. Po úspěšném absolvování
závěrečné zkoušky daného ročníku žák postupuje do dalšího ročníku v rámci SZUŠ.
II.
Zákonní zástupci nezletilých žáků i žáci jsou povinni prostudovat si Školní řád a Školní vzdělávací
program (ŠVP), jejichž úplné znění je uvedeno na webu školy a v písemné formě v sídle školy.
Zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilý žák svým níže uvedeným podpisem potvrzují, že se s
úplným zněním Školního řádu a ŠVP seznámili.
III.
Škola je oprávněna vyloučit žáka ze studia v případě hrubého či opakovaného porušení Školního
řádu a neplnění ročníkových výstupů (neprospěchu) a z důvodu neuhrazení školného v termínu.
Zameškané hodiny žáků nejsou nahrazovány ani se nevrací školné. Ukončení studia je možné na
konci školního roku. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti
či obtížích nebo o jiných důležitých skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
Zákonní zástupci a žáci výslovně souhlasí s tím, že budou spolupracovat se školou tak, aby byla
zajištěna bezpečnost žáků na místa srazů v rámci akcí pořádaných školou. Zákonní zástupci (a žáci)
nesou plnou odpovědnost za bezpečnost žáků při jejich cestě do školy a ze školy.
IV.
Školné se platí převodem z účtu jednorázově za celý školní rok nejpozději do 15. 9. daného roku.
Uvádějte ve zprávě pro příjemce jméno žáka. Pololetní platba je možná na základě písemné žádosti,

kterou schvaluje ředitelka školy. Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu I. nebo II. pololetí školního
roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Výjimku lze poskytnout v případě dlouhodobých zdravotních
potíží podložených lékařskou zprávou, trvajících déle než 1 měsíc.
Ze školného nejsou hrazeny náklady na platy pedagogických pracovníků, slouží k uhrazení
neinvestičních výdajů školy, tj. materiálních potřeb, pomůcek spojených s výukou, pracovních sešitů
a dalších provozních výdajů školy.
Školné je stanoveno na období daného školního roku, jeho výši nelze během školního roku měnit, a
to ani v době, kdy by nastalo mimořádné opatření a probíhala by distanční výuka, která by byla
základním uměleckým školám nařízena vládou. V případě vyhlášení mimořádného opatření v rámci
pandemie je prezenční výuka nahrazena distanční výukou, která plně nahrazuje prezenční výuku.
Škola vyzývá zákonné zástupce, aby neposílali žáky do výuky v případě jejich nemoci, neboť jsou tím
ohroženi vyučující, jakož i ostatní žáci.
Zákonní zástupci nezletilého – studujícího žáka (zletilý student) se zavazují uhradit školné ve výši:

Jeden žák v hodině
Dva žáci v hodině
Tři žáci v hodině
Kolektivní výuka

číslo našeho účtu: 223573404 / 5500
V případě nezaplacení školného v dané lhůtě bude stanoveno penále z prodlení dle zákona z
každého započatého měsíce. V případě nezaplacení dlužné pohledávky bude vymáhání předáno k
místně příslušnému soudu prostřednictvím právního zástupce. Náklady na soudní řízení uhradí
zákonný zástupce nebo zletilý žák.
V.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou, tj. na celý školní rok a nabývá účinnosti podpisem obou
smluvních stran. Měnit nebo doplňovat obsah smlouvy lze pouze písemnou formou dodatku k této
smlouvě. Za její změnu se nepovažuje změna Školního řádu, pokud k takové změně dojde v průběhu
platnosti této smlouvy, s tím, že zákonní zástupci a žák jsou s novým zněním Školního řádu před
jeho účinností seznámeni. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran vyplývají zejména ze zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění, a zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v
platném znění. Všechny osobní údaje vyplývající z této smlouvy jsou chráněny právními předpisy
GDPR v souladu s Nařízením (EU) 2016/679.
Smlouvu podepisuji (odpovídající variantu zakroužkujte):
a) spolu s druhým rodičem/ zákonným zástupcem dítěte (jsou připojeny podpisy obou
rodičů/zákonných zástupců);
b) ve shodě s vůlí druhého rodiče/ zákonného zástupce (je připojen jen jeden podpis);
c) ze své vůle, jelikož druhý z rodičů/ zákonných zástupců nežije/ není znám/ nemá způsobilost
k právním úkonům v plném rozsahu/ je rodičovské zodpovědnosti zbaven/ výkon jeho rodičovské
zodpovědnosti je pozastaven (je připojen jen jeden podpis).
V Králově Dvoře dne ………………. 20

____________________________________________
zákonný zástupce/ zákonní zástupci

kontakt: 311 637517; 777 302 113

________________________________
Marta Tauberová, dipl.um.
ředitelka a jednatelka školy
schola@szustauberova.cz

www.szustauberova.cz

