PRIHLÁŠKA šk.r. 2019/2020
Zmluva o štúdiu na Súkromnej základnej umeleckej škole Macharova 1, Bratislava

tel: 02/62317937, 0905 450222, 0903 439787
e-mail: canens.artschool@nextra.sk, www.szus-canens.eu

OSOBNÉ ÚDAJE ŽIAKA
Meno: …..…………………………….. Priezvisko: ….…………………………......................
Dátum narodenia: ……………………………. Rodné číslo: …………………/…….................
Rodisko: …………………..... Národnosť: …………….. Štátna príslušnosť: ……...…............
Adresa trvalého bydliska: ……………………………………………………………….............
PSČ: …………… Tel. domov: ……………….. E-mail: ……………………………................
Meno a priezvisko matka: …………….………………............ Tel.: matka:……………….......
Meno a priezvisko otec: …………….……………….............. Tel.: otec: …….…………….....
V školskom roku 2019/2020:
 začínam so štúdiom

 pokračujem v štúdiu

NAŠA PONUKA PREDMETOV
(Prosím, zakrúžkujte vybraný predmet / predmety a požadované počty hodín v týždni)

ZBOROVÝ SPEV ( Koncertný zbor CANENS)
 2 hod./týždeň /1 hod. – 1,74 € / mesačne – 13,89 €
ZBOROVÝ SPEV – Prípravný zbor
 2 hod./týždeň /1 hod. – 2,62 € / mesačne – 20,98 €
SÓLOVÝ SPREV (1 žiak na hodine)
 1 hod./týždeň /1 hod. – 6,95 € / mesačne – 27,80 €
 2 hod./týždeň /1 hod. – 5,22 € / mesačne – 41,77 €
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HUDOBNÝ NÁSTROJ (1 žiak na hodine)
 klavír

 zobcová flauta

 akustická gitara

 priečna flauta

 elektrická gitara

 harfa

 bicie nástroje
/súprava/
 xylofón

 basová gitara

 1 hod./týždeň /1 hod. – 6,95 € / mesačne – 27,80 €
 2 hod./týždeň /1 hod. – 5,22 € / mesačne – 41,77 €

HUDOBNÁ TEÓRIA
(povinný skupinový predmet)
 1 hod./týždeň /1 hod. – 2,62 € / mesačne – 10,48 €

MOŽNOSŤ SKUPINOVEJ VÝUČBY HUDOBNÉHO NÁSTROJA /
SPEVU /na základe individuálneho dohovoru/
 2 žiaci 1 hod./týždeň /1 hod. – 5,56 € / mesačne – 22,24 € (cena / 1 osoba)
 3 žiaci 1 hod./týždeň /1 hod. – 4,45 € / mesačne – 17,80 € (cena / 1 osoba)
 2 žiaci 2 hod./týždeň /1 hod. – 4,36 € / mesačne – 34,88 € (cena / 1 osoba)
 3 žiaci 2 hod./týždeň /1 hod. – 3,49 € / mesačne – 27,92 € (cena / 1 osoba)

VZDELÁVANIE PRE DSPELÝCH
 1 hod./týždeň /1 hod. – 11,79 € / mesačne – 47,16 €
 2 hod./týždeň /1 hod. – 8,00 € / mesačne – 64,00 €

ZĽAVY
 Pri štúdiu viac ako jedného predmetu – 8% z celkovej ceny
 Súrodenci – 15 % z celkovej ceny
 Zľava v prípade skupinového vyučovania vo vyššom počte žiakov na základe
individuálneho dohovoru.
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PREHLÁSENIE
1/ Dole podpísaní rodičia týmto záväzne prihlasujeme svoju dcéru – syna na štúdium na
Súkromnej základnej umeleckej škole a zaväzujeme sa rešpektovať Učebný plán a
Organizačný poriadok školy.
2/ a/ V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov týmto súhlasím so
spracovávaním osobných údajov môjho syna - dcéry, ktoré som dobrovoľne poskytol/a
v súvislosti so štúdiom na škole.
b/ Zaväzujem sa bez zbytočného odkladu oznámiť škole každú zmenu osobných údajov
môjho syna/ dcéry.
c/ Tento súhlas je možné odvolať v prípade porušovania práv a slobôd môjho syna/dcéry
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
3/ Niektoré ustanovenia Organizačného poriadku školy:
a/ Štúdium na Súkromnej základnej umeleckej škole vychádza z prejaveného záujmu
samotného žiaka a súhlasu rodičov. Prijatí žiaci sú povinní zúčastňovať sa na vyučovaní a
koncertnej činnosti školy pravidelne a v určenom čase. Rodičia neúčasť žiaka na vyučovaní
ohlasujú.
b/ Žiak môže ukončiť štúdium predovšetkým na základe:
- písomnej žiadosti doručenej vedeniu SZUŠ
- v prípade mimoriadnych – nepredvídaných okolností, po predložení písomnej žiadosti, je
možné dospieť k dohode o predčasnom ukončení štúdia žiaka /študenta/
- ak žiak/študent/ prestane plniť učebný plán, alebo jeho časť bez dôvodného opodstatnenia
- ak sa na základe skúšok a previerok preukáže, že žiak nemá ďalšie dostatočné predpoklady
úspešného rozvoja praktických umeleckých schopností a teoretických vedomostí
- ak je pobyt žiaka/študenta/ v triede a na škole nevyhovujúci z výchovných dôvodov, narúša
chod vyučovacieho procesu v triede, nerešpektuje pokyny vyučujúcich a pod., čo má
v konečnom dôsledku vplyv na celkové hodnotenie triedy ako celku
- ak rodičia, alebo zákonný zástupca bez upozornenia prestanú uhrádzať dohodnutý
rodičovský príspevok a ani na základe upozornenia na túto skutočnosť zo strany SZUŠ nie je
možné dôjsť k vzájomnej dohode
c/ RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK
platia rodičia alebo zákonný zástupca v stanovenej výške, ktorá vyplýva z dohodnutého
rozsahu a formy štúdia v Upresňujúcej prihláške – Zmluve o štúdiu pre nasledujúci školský
rok. Žiadosť o odpustenie RP za predchádzajúce obdobie je možné predložiť vedeniu školy
v termínoch do 20.decembra, 26.marca, 30. júna príslušného šk. roka. Úľavy na rodičovskom
príspevku môžu byť vedením školy akceptované v prípade, ak sa žiak /študent/ nemohol
zúčastniť vyučovania v priebehu najmenej dvoch /po sebe idúcich/ týždňov z vážnych
zdravotných, resp. rodinných dôvodov. O tlačivo je možné požiadať príslušného pedagóga.
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d/ Škola vytvára všetky podmienky pre nerušený chod vyučovacieho procesu v súčinnosti a
spolupráci s rodičmi našich žiakov na základe vzájomnej informovanosti.
e/ Žiak /študent/ nesmie počas štúdia, bez vedomia a súhlasu vedenia školy, účinkovať
v iných telesách, v ktorých by uplatňoval umelecké zručnosti nadobúdané na SZUŠ.
BERIEM NA VEDOMIE ustanovenia Organizačného poriadku školy platné od
01.07.2005
v: ………………………… dňa: …………………..

Podpis: /postačuje jeden z rodičov, alebo zákonný zástupca/
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PLATENIE RODIČOVSKÉHO PRÍSPEVKU
(Vyberte si z nasledovných možností - zakrúžkujte)

a/ 1 splátka - za školský rok

- do 15.12. prísl. roka

b/ 2 splátky - za 9. – 12. mesiac

- do 15.11. prísl. roka

za 1. - 6. mesiac

- do 31.03. prísl. roka

c/ 3 splátky - za 9. - 12. mesiac

- do 15.11. prísl. roka

za 1. - 3. mesiac

- do 15.02. prísl. roka

za 4. - 6. mesiac

- do 15.05. prísl. roka

mesačne

- do 15. dňa v mesiaci

e/ 10 splátok

FORMA REALIZÁCIE PLATENIA rodičovského príspevku :
 a/ poštovou poukážkou
 b/ príkazom na úhradu z účtu č. .........................................

Poznámka:
1/ Žiadosť o úľavu RP za predchádzajúce obdobie je potrebné predložiť do 20.decembra,
26.marca, 30. júna príslušného roka.
2/ Úľavy na rodičovskom príspevku môže byť vedením školy akceptovaná v prípade, ak sa
žiak /študent/ nemohol zúčastniť vyučovania v priebehu najmenej štyroch po sebe idúcich
týždňov, z vážnych zdravotných, resp. rodinných dôvodov.
3/ O tlačivo je možné požiadať príslušného pedagóga.
4/ O úľave platenia RP – rozhodne zriaďovateľ, resp. riaditeľ príslušnej školy

v ……………….. dňa: ………………..

………………………………
podpis rodiča
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE PRE SZUŠ Macharova
podľa ZÁKONA 325/2012 - § 7a
o prihlásení žiaka na jednu príslušnú školu rovnakého druhu na započítanie dieťaťa – žiaka
pre zber údajov v súvislosti s pridelením dotácie pre zabezpečenie štúdia.
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ŽIAKA
Meno: …..…………………………….. Priezvisko: ….…………………………......................
Dátum narodenia: …………………………….
Adresa trvalého bydliska: ……………………………………………………………….............
Druh pobytu: /trvalý, prechodný, iný/: ………………………………………….........................
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Meno: …..…………………………….. Priezvisko: ….…………………………......................
Adresa trvalého bydliska: ……………………………………………………………….............
Druh pobytu: /trvalý, prechodný, iný/: ………………………………………….........................
Kontakt: ………………………………………….......................................................................
ÚDAJE O ŠKOLE, KTORÚ DIEŤA BUDE NAVŠTEVOVAŤ
Názov školy: Súkromná základná umelecká škola Macharova 1
Adresa: ul. Macharova 1, 851 01, Bratislava
Podpísaný zákonný zástupca dieťaťa vyhlasuje, že SÚHLAS na započítanie do zberu údajov
som poskytol len JEDNEJ škole rovnakého druhu. Zároveň vyhlasuje, že si je vedomý, že
Ministerstvo alebo krajský školský úrad uloží podľa zákona 325/2012 § 8b zriaďovateľovi
školy pokutu od 300 eur do 33 000 eur za poskytnutie nesprávnych údajov o počtoch detí
alebo žiakov a ďalších údajov podľa § 7 ods. 4.
Príslušná škola, ktorá prevzala čestné prehlásenie - na základe ktorého poskytla informáciu

o dieťati alebo žiakovi na započítanie do zberu údajov príslušným orgánom pre poskytnutie
dotácie na vzdelávanie – si v prípade nepravdivých údajov uvedených v čestnom prehlásení,
bude voči zákonnému zástupcovi uplatňovať náhradu vzniknutej škody dostupnými
zákonnými prostriedkami.
Čestné vyhlásenie je vyhotovené v origináli pre SZUŠ.
.................................................
podpis zákonného zástupcu

.....................................................
podpis - zriaďovateľ SZUŠ

za SZUŠ Prevzal /a/: .....................................................
v ............................. ……

dňa.....................................
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