Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace
Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov
příspěvková organizace Jihomoravského kraje
DOPLŇKOVÁ ČINNOST ZUŠ VYŠKOV
Naše škola otvírá v rámci doplňkové činnosti (dále jen DČ) následující kurzy, které povedou
lektoři z řad pedagogických pracovníků školy. Organizátor je zapsán v živnostenském rejstříku, č.j.
Ž/2836/12 ZW, IČ : 70285829. Jednotlivé kurzy budou zahájeny od 1. října, zájemci se mohou
informovat přímo u lektorů v závěru září, popř. na sekretariátu školy. O otevření kurzu rozhoduje
ředitel školy.
Muzikantem v každém věku

lekce 60 minut týdně

Cena kurzu sólo pro jednoho hráče: 320 -, Kč za 1 lekci – počet lekcí lze
dohodnout předem
Cena kurzu pro dva hráče ve skupině: každý 4900,- Kč za celý kurz říjen –
květen (počet lekcí max. 28 - podle provozu školy)
Cena kurzu pro tři hráče ve skupině: každý 3500,- Kč za celý kurz (počet
lekcí max. 28 - podle provozu školy)

Malí muzikanti
lekce 60 minut týdně

Kreslíme a tvoříme
Kurz v oblasti výtvarné výchovy

Počet účastníků ve skupině min. 8 účastníků. Cena kurzu pro jednoho
účastníka činí 1300,- Kč. Počet lekcí max. 28 – podle provozu školy. Lekce
60 minut týdně.

Počet účastníků ve skupině min. 10 a max. 15 účastníků. Cena kurzu pro
jednoho účastníka činí 2400,- Kč. Počet lekcí max. 28 – podle provozu
školy. Lekce 90 minut týdně.

lekce 90 minut týdně

Podzimní taneční pohybovka
Kurz tance pro dospělé

Počet účastníků ve skupině min. 10 a max. 15 účastníků. Cena kurzu pro
jednoho účastníka činí 1000,- Kč. Počet lekcí max. 10 – podle provozu
školy. Lekce 60 minut týdně.

lekce 60 minut týdně

Jarní taneční pohybovka
Kurz tance pro dospělé

Počet účastníků ve skupině min. 10 a max. 15 účastníků. Cena kurzu pro
jednoho účastníka činí 1000,- Kč. Počet lekcí max. 10 – podle provozu
školy. Lekce 60 minut týdně.

lekce 60 minut týdně

Kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří projevují zájem o konzultace umělecké interpretace
v různých oborech. Lekce je možné po domluvě s lektorem rozdělit. V ceně kurzu jsou zahrnuty
náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu. Účastník souhlasí s úhradou
účastnického poplatku převodem nejpozději do zahájení kurzu na účet školy 13538731/0100
s uvedením variabilního symbolu, který škole vyplní na přihlášce. O navrácení poplatku nebo
části poplatku může rozhodnout ředitel školy s přihlédnutím k důvodům přerušení nebo ukončení
účasti v kurzu.
Svým podpisem nebo podpisem zákonného zástupce na přihlášce stvrzuje, že byl seznámen s
aktuálním zněním směrnice o provádění doplňkové činnosti školy i se všemi dalšími podmínkami
účasti a bezpečnostními zásadami, které je nutné při navštěvovaných činnostech dodržovat.

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace
Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov
příspěvková organizace Jihomoravského kraje

Vyhrazujeme si právo změny lektora, data a místa konání či zrušení kurzu z organizačních důvodů.
O otevření kurzu a přijetí do kurzu Vás budeme informovat mailem nebo telefonicky po obdržení
přihlášky a rozhodnutí ředitele školy.
V souladu s čl. 6 a 7 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27.
dubna 2016 (GDPR) uveďte na přihlášce k doplňkové činnosti svůj souhlas nebo nesouhlas
s použitím video a foto dokumentace v rámci propagace DČ a reklamy školy a to i po ukončení
kurzu.

Přihláška níže:

Základní umělecká škola Vyškov, příspěvková organizace
Nádražní 124/4, 682 01 Vyškov
příspěvková organizace Jihomoravského kraje
PŘIHLÁŠKA – DOPLŇKOVÁ ČINNOST ZUŠ VYŠKOV - Lektor:_______________(vyplní škola)

Zvolený název kurzu:______________________________ ______Den:_______Od:______Do:_____

Jméno a příjmení účastníka:______________________________ Věk (nepovinný údaj):__________

Telefonní kontakt:______________________ Mail:________________________________________

Cena kurzu:____________ Vámi zvolený variabilní symbol platby (nutné vyplnit!):______________

Číslo účtu, ze kterého bude platba provedena:___________________________________________

Souhlasím/nesouhlasím (zatrhněte) s použitím video a foto dokumentace v rámci propagace DČ a
reklamy školy a to i po ukončení kurzu. Vyjádření nesouhlasu nemá vliv na přihlášení zájemce,
souhlas je možné kdykoliv odvolat písemnou formou.

Potvrzuji, že jsem byl (a) seznámen (a) s aktuálním zněním směrnice o provádění doplňkové
činnosti školy i se všemi dalšími podmínkami účasti a bezpečnostními zásadami, které je nutné
při navštěvovaných činnostech dodržovat.

Beru na vědomí, že lektor kurzu je zodpovědný za členy kurzu pouze v době jeho konání. Přesný
začátek a konec lekce bude oznámen nebo upřesněn na první lekci a bude pro účastníky kurzu
závazný.

V ceně kurzu jsou zahrnuty náklady na organizační zajištění a metodické vedení kurzu. Účastník
souhlasí s úhradou účastnického poplatku převodem nejpozději do zahájení kurzu na účet školy,
o navrácení poplatku nebo části poplatku může rozhodnout ředitel školy.

Ve ________________________ dne __________________

______________________
podpis

