Tauber hudební kurz
vedený pod Schola musica Stella maris – Soukromá základní umělecká škola, IČ: 251 194 27
se sídlem V Kaštanech 103, Králův Dvůr, zastoupený Martou Tauberovou, dipl.um.

Smlouva o studiu na školní rok 20 / 20
Jméno a příjmení žáka ............................................. Datum a místo narození …............
Bydliště: …...................................................................................
Zastoupený zákonnými zástupci:
1.příjmení a jméno...................................

2.příjmení a jméno ..........................................

Bydliště:..................................................

Bydliště: ...........................................................

Telefon:......................................................

Telefon: ..........................................................

E-mail:…………………………………..

E-mail: ………………………………………….

Zákonní zástupci žáků a zletilí posluchači se zavazují k pravidelné úhradě kurzovného, které
činí za celý školní rok:
Kč
Kurzovné se platí celoročně. V případě pololetní platby musí být částka uhrazena do 15. září
za 1. pololetí a do 15. února za 2. pololetí.
Číslo účtu: 223573404 / 5500 – do poznámky uveďte jméno žáka
V případě absence ze strany žáka se školné nevrací ani není stanovena náhradní výuka.
Zletilí žáci nebo zákonní zástupci nezletilých jsou rovněž povinni informovat pedagoga o
změně zdravotní způsobilosti či obtížích nebo jiných důležitých skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání. Žádáme rodiče žáků a zletilé žáky, aby v případě
nemoci nenavštěvovali výuku, ohrožují tím pedagoga i ostatní žáky. Nepřítomnost v
hodinách vyučování omlouvejte písemnou formou nebo osobně, případně telefonicky či emailem (nejlépe svému vyučujícímu). 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 nařízená vládou. V případě vyhlášení
mimořádného opatření v rámci pandemie je prezenční výuka nahrazena distanční výukou,
která plně nahrazuje prezenční výuku.
Smlouva se uzavírá na dobu určitou do konce školního roku. Smlouva nabývá platnosti
dnem jejího podpisu oběma stranami a zaplacením kurzovného a zápisného.
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 vždy 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 vždy jen jeden podpis).
V Králově Dvoře dne ………....
………………...................................................................
podpis žáka (zákonného zástupce/zákonných zástupců)

................…..…................
Marta Tauberová dipl.um.

kontakt: 311 63 75 17 - 777 302 113 schola@tiscali.cz www.szustauberova.cz

