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Smlouva o poskytování vzdělávání č. …………..…… 

 

Škola 

Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 
Velehradská 625, 767 01 Kroměříž, IČ: 25319639, IZO: 110 009 371, web: www.d-music.cz 
zastoupená jednatelem Ondřejem Macháčkem a ředitelem Miroslavem Uhlířem 

 

Studium (vyplní škola) 

studijní zaměření: ..........................................................................................        datum zahájení studia: ....................................................................................................… 

 

Žák (vyplní žák nebo jeho zákonný zástupce) 

jméno:  ........................................................................................................       příjmení:  ............................................................................................................................. 

rodné číslo: ....................................................................................................       místo narození:  ................................................................................................................... 

zdravotní pojišťovna: ……………………………………………………………..      pohlaví 1:           chlapec            dívka 

trvalé bydliště: ..................................................................................................................................................................................................................................................... 

státní příslušnost 1:  Česká    jiná : ...............................................................      škola: .................................................................................................................................. 

telefon (žáka): ......................................................................................     e-mail (žáka): ...................................................................................................................... 

Aktuální zdravotní stav dítěte: …………….......................................................................................................................................................................................................... 

 

Zákonný zástupce - A          otec1  matka1  opatrovník1 

jméno:   ............................................................................................      příjmení: ................................................................................................................... 

trvalé bydliště 1: stejné jako uchazeč            jiné:  ................................................................................................................................................................................ 

telefon :  ............................................................................................. e-mail: .................................................................................................................................... 

 

Zákonný zástupce - B          otec1  matka1  opatrovník1  

jméno:   ............................................................................................      příjmení: ................................................................................................................... 

trvalé bydliště 1: stejné jako uchazeč            jiné:  ................................................................................................................................................................................ 

telefon:  ............................................................................................. e-mail: ..................................................................................................................................... 

 
 

Podmínky poskytování vzdělávání 
Výše zmíněný žák splnil podmínky pro přijetí ke studiu na Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC s.r.o., zastoupen výše zmíněným/i zákoným/i zástupcem/ci uzavírá dle občanského 

zákoníku smlouvu o poskytování vzdělávání: 
I. 

1. Výše zmíněná škola 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 prázdnin (např.: podzimních, vánočních, pololetních, jarních, velikonočních, letní) vyhlášených MŠMT ČR, v době státních svátků, ředitelského volna, konání 
celoškolních koncertů. Délka výuky je stanovena Školním vzdělávacím programem. 
3. Škola si vyhrazuje právo změnu či úpravu Školního řádu a Školního vzdělávacího programu, se kterou bude žák (zákonný zástupce) v dostatečném předstihu seznámen. 
 

III. 
1. Škola žáka zapíše do rozvrhu hodin sestavovaném školou, po podpisu smlouvy. 
2. Žák je povinen řádně platit příspěvek na provoz školy (školné), a to pololetně, dle vydané směrnice zveřejněné na stránkách školy. Výši příspěvku stanovuje zřizovatel školy na období jednoho 
školního roku.  
3. Žákům budou po dohodě nahrazeny hodiny, které se neuskuteční z důvodu nepřítomnosti učitele.  
4. Zákonný zástupce žáka je povinen omluvit jeho nepřítomnost nejméně 1 den před vyučovací hodinou. Hodiny zameškané žákem se nenahrazují. 
 

IV. 
1. Žák přestane být žákem školy v těchto případech:  



1 Nehodící škrtněte nebo zakroužkujte vaši volbu 
2 V případě nevyplnění pole pro souhlas/nesouhlas se považuje za NESOUHLAS. 
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a) nezaplatí-li ve stanovených termínech příspěvek na provoz školy (školné),  
b) zákonný zástupce žáka ze školy písemně odhlásí, a to ke konci pololetí nebo ke konci školního roku, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak,  
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 

2. Zákonný zástupce žáka se zavazuje, že žák bude mít k dispozici příslušný hudební nástroj, nebo pomůcky odpovídající studijnímu zaměření, které žák navštěvuje.  
3. V případě ukončení studia podle článku IV. odst. 1 nemá žák právo na vrácení příspěvku na provoz školy (školné), ani jeho poměrnou část, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak.  
 

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.  
 

Prohlášení zákonného zástupce (zletilého žáka) 
Zákonný zástupce (zletilý žák) prohlašuje, že výše uvedený žák je způsobilý ke vzdělávání v hudební škole. 
Dále se tímto zavazuje, že v případě jakýchkoli změn osobních údajů, nebo zdravotního stavu žáka bude informovat kancelář školy. 
Zároveň bere na vědomí všechny povinnosti a pokyny uvedené ve školním řádu školy a Školním vzdělávacím programu, které nalezne na webových stránkách školy. A prohlašuje, že je 
seznámen s průběhem studia. 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů 
žáků Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž 

Podpisem, souhlasím, aby Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž v souvislosti se zajištěním smluvního vztahu, poskytování organizačních informací a informací o vzdělávání 
mého syna/dcery zpracovávala a uchovávala mé osobní údaje v poskytnutém rozsahu. 
Dále pak souhlasím, výše zmíněná škola v souvislosti se zajištěním vzdělávání zpracovávala osobní údaje mého syna/dcery pro následující účely: 

 
 1.   zveřejněním jména a příjmení – lokálně (v prostorách Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž na nástěnkách, školním časopise, v místním tisku nebo zpravodaji) 

za účelem prezentace činnosti Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž. 
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC Kroměříž. Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému 
dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny širokému okruhu osob pohybující se v prostorách Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž a všem čtenářům uvedených médií. 

 
2.   zveřejněním jména a příjmení – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Soukromé základní umělecké školy D-MUSIC Kroměříž za účelem prezentace 

její činnosti a úspěchů. 
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání v Soukromé základní 
umělecké škole D-MUSIC Kroměříž.  
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky Soukromé základní 
umělecké školy D-MUSIC Kroměříž. 
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních 
údajů, které je neslučitelné s tímto účelem. 

 
3.   pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek Soukromé základní 

umělecké školy D-MUSIC Kroměříž za účelem prezentace její činnosti a úspěchů. 
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery a současně souhlasím s dalším uchováním výše uvedených osobních údajů po dobu 10 let po ukončení vzdělávání v Soukromé základní 
umělecké škole D-MUSIC Kroměříž.  
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky Soukromé základní 
umělecké školy D-MUSIC Kroměříž. 
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních 
údajů, které je neslučitelné s tímto účelem. 

 
4.   pořizováním a následným zveřejněním fotografie, zvukových a obrazových záznamů – v prostředí internetu, prostřednictvím oficiálních webových stránek organizátora vzdělávací, 

kulturní nebo či jiné, obdobné akce za účelem prezentace této akce a činnosti organizátora akce. 
Souhlas uděluji na celou dobu vzdělávání mého syna/dcery v Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC Kroměříž.  
Osobní údaje zpracovávané za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci, ale budou zpřístupněny všem osobám, které navštíví oficiální webové stránky organizátora akce. 
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Kroměříž nenese odpovědnost za případné další zpracování výše uvedených zveřejněných osobních údajů dalšími osobami nebo správci osobních 
údajů, které je neslučitelné s tímto účelem. 
 
Při zpracování osobních údajů v Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC Kroměříž nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž 
obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů zákonných zástupců, dětí, žáků nebo studentů. 
Máte právo: svůj souhlas kdykoliv odvolat písemným sdělením, předaným pověřenci pro ochranu osobních údajů, požadovat umožnění přístupu k osobním údajům Vašim i vašeho syna/dcery, 
požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané v Soukromé základní umělecké škole D-MUSIC Kroměříž jsou nepřesné), požadovat vymazání 
osobních údajů Vašich i vašeho syna/dcery, popř. požadovat omezení jejich zpracování, podat stížnost u dozorového orgánu. 
Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte písemně cestou pověřence pro ochranu osobních údajů. 
 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzuji souhlas2 se zpracováním osobních údajů mého syna/dcery pro shora uvedené účely a jmenovitě 
vyjadřuji 1: 
   souhlas     nesouhlas  - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 1) výše 
   souhlas     nesouhlas  - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 2) výše 
   souhlas     nesouhlas  - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 3) výše 
   souhlas     nesouhlas  - s účelem zpracování uvedeným pod bodem 4) výše 
 
 

Zákonní zástupci  

 

V   .........................................  dne  ..........................................         .................................................................     ..................................................................... 
                                                                                                                         podpis zákonného zástupce A                        podpis zákonného zástupce B 

 

Zástupci školy 

 

V   .........................................  dne  ..........................................         .................................................................     ..................................................................... 
                                                                                                                       Ondřej Macháček, jednatel                                  Miroslav Uhlíř, ředitel 

 


