Podmínky výuky Taneční školičky Ivy Cenkové, z.ú.
Platné od 1.7.2022

1. Vyučování probíhá paralelně s výukou na základních školách. Státní svátky a
prázdniny jsou uvedeny v organizaci školního roku na webových stránkách.
Výjimkou může být domluva mezi rodičem a pedagogem.
Výuka je rozdělena na čtvrtletí.
1.čtvrtletí od září do prosince
2.čtvrtlertí od ledna do března
3.čtvrtletí od dubna do června
Výjimkou jsou mateřské školy, kde jednáme vždy individuálně po domluvě
s ředitelem školy. Výuka v Mateřských školách je stanovena dle Smlouvy o dílo, která
je uzavřena mezi Mateřskou školou a Taneční školičkou Ivy Cenkové, z.ú.
2. Přihlášení je možné prostřednictvím internetových stránek https://tanecniskolicka.cz
1.Registrace
2.Přihláška
3.Provedení platby
Přihlášení je závazné a zároveň tím dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb
mezi Taneční školičkou Ivy Cenkové, z.ú. a klientem. Taneční školička Ivy Cenkové,
z.ú. se tak smluvně zavazuje poskytnout klientům výuku tance a baletu, dle jejich
přihlášky a účastníci se zavazují uhradit školné.
Klient vyjadřuje souhlas s podmínkami výuky po odeslání přihlášky.
3. Školné je nutné uhradit převodem na bankovní účet Taneční školičky Ivy Cenkové,
z.ú., vedený u České spořitelny.
Číslo účtu 4544945369/0800, variabilní symbol je přiřazen po vyplnění přihlášky.
Splatnost úhrady školného je uvedena v potvrzovacím emailu, který obdržíte po
odeslání přihlášky. Email obsahuje také postup pro vygenerování platby.
Školné je možné uhradit čtvrtletně, nebo na celý školní rok.
Po uhrazení školného má klient možnost stáhnout fakturu po přihlášení do
systému. V případě požadavku klienta je možné vystavit fakturu třetí straně
(zaměstnavatel, klient, apod.) na základě poskytnutých fakturačních údajů.
Ze zákona lze od smluv uzavíraných distančním způsobem odstoupit bez udaného
důvodu do 14 dnů od podání přihlášky.
Pozdní docházka a nepřítomnost se nenahrazuje a klientům nevzniká nárok na vrácení
školného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu brání v řádné docházce.
V případě zrušení prezenční výuky ze strany Taneční školičky Ivy Cenkové, z.ú. jsou
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hodiny nahrazeny nebo převedeny do následujícího školního roku. Školné se klientům
nevrací.
V případě zásahu vyšší moci (války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného či
nouzového stavu, živelné katastrofy, pandemie, omezení činnosti poskytovatele
v důsledku změny zákona či jiného legislativního opatření) nemá poskytovatel vůči
klientovi žádné povinnosti ani závazky a klientům nevzniká nárok na vrácení
školného.
Výuka je nahrazena distanční formou.
4. Sleva na školném
Taneční školička Ivy Cenkové, z.ú. nabízí slevy v podobě:
- 10% z ceny školného při platbě na celý školní rok pro členy Klubu pevného zdraví
od VZP.
- Příspěvek až 1000,- na pohybové aktivity od Vaší pojišťovny.
5. Kritéria přijetí
- Vyplněná a podaná přihláška k výuce
- Uhrazené školné k výuce
- Věk a samostatnost dítěte
- Dispozice k výuce tance
Děti jsou na výuce bez přítomnosti rodičů. Na výuku jsou vždy připraveny a
vhodně oblečeny dle doporučení a pokynů pedagoga.
V šatně si odloží šperky a věci nevhodné pro výuku.
6. Souhlas s pořizováním fotografii a videonahrávek
Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek uskutečněných
na hodině. Tyto materiály slouží k výuce a propagaci, mohou být zveřejněny na
webových stránkách Taneční školičky Ivy Cenkové, z.ú.
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