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PŘIHLÁŠKA PRO SKUPINOVOU VÝUKU DĚTÍ V MŠ 
 

úroveň: A - B - C 
 
 

kursu jazyka.................................................................................. 

Jméno a příjmení žáka:................................................................. 

Datum a místo narození žáka:...................................................... 

Jméno a příjmení rodičů:.............................................................. 

Adresa rodičů:..........................................................…………..... 

…………………………………………………………………... 

Telefon rodičů:…………………………….……………………. 

e-mail rodičů:…………………………………………………… 

Adresa MŠ:……………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

Telefon MŠ:……………………………………………………… 

e-mail MŠ:……………………………………………………….. 

  

   

   

   

 

 

Celková cena kursovného za žáka mateřské školy je stanovena pro 
školní rok 2018/2019 na částku: 1.600,-Kč. 

 

 

 

 



a) Zavazuji se, že kursovné ve výši 1600,-Kč. (slovy: jedentisícšestsetkorunčeských)   

uhradím nejpozději 15 dní před  nástupem   do  kursu a při opožděném  nástupu 

nebo  při  předčasném  ukončení   kursu    nemám  nárok  na  vrácení  poplatku za 

kurs - kursovného. 

b) Poplatek za kurs je možno uhradit v hotovosti v kanceláři školy, bezhotovostním 

převodem na účet školy ČSOB Přerov: 252186075/0300, popř. dle dohody v 

uvedené mateřské škole, kde výuka probíhá. 

c) V případě, že účastník kursu uhradí školné po dohodnutém termínu splatnosti či po 

zahájení předmětného kursu, může škola účastníka bez náhrady okamžitě vyloučit 

z kursu, kdy povinnost účastníka uhradit celé školné v plné výši není dotčena a 

účastník je tedy povinen předmětné celé školné uhradit. Toto ustanovení platí i pro 

případ úhrady školného ve splátkách. 

d) Kursovné je  možno  hradit  ve  2 splátkách,  kdy   první  je  splatná  dle bodu a) a 

     druhá je splatná nejpozději do 3.1. daného školního roku kdy výuka  probíhá , 

způsobem tak jak je uvedeno v bodě b). V případě platby ve splátkách činí 

kursovné 1.800,- Kč, přičemž je tedy rozděleno do 2. splátek po 900,- Kč. 

e) Podpisem této přihlášky se zákonný zástupce - rodič zavazuje, že uhradí celé 

kursovné ve výši 1.600,-Kč, zároveň toto platí i v případě úhrady kursovného ve 

splátkách. To znamená, že v případě úhrady ve splátkách musí být uhrazena 2. 

splátka bez ohledu na účast dítěte ve výuce od ledna daného školního roku ve výuce 

jazyka či ne.  

f) Ochrana osobních údajů - Správce osobních údajů Interlingua s.r.o., Dr. Skaláka 1, 

750 02 Přerov, IČO: 253 80 656 v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a 

Rady (EU) 2016/679, tzv. GDPR prohlašuje, že údaje uvedené zájemcem o 

studium/přihlášeným, bude shromažďovat a zpracovávat výhradně pro účely vedení 

agendy jazykové školy v jednotlivých kurzech a pro fakturační účely a to na dobu 

maximálně 5 (pět) let. Sumarizované údaje mohou být použity Správcem pro 

statistické účely a pouze pro vnitřní potřebu Správce. Správce považuje osobní 

údaje předané subjektem údajů (zájemcem o studium / přihlášeným) za přesné, 

pravdivé a předané dobrovolně za účelem výše uvedeným. Správce prohlašuje, že 

bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného 

účelu a zpracovávat je v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny a nebudou 

předávány třetím osobám v ČR ani do zemí EU. Zaměstnanci Správce nebo jiné 

osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě zpracovatelské smlouvy se 

Správcem, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po 

skončení pracovního poměru či spolupráce. Informace zasílané Správcem 

jednotlivě na e-mail předaný dobrovolně zájemcem o studium / přihlášeným 

Správci nejsou obchodními sděleními ve smyslu zák. 480/04 Sb., o některých 

službách informační společnosti. Jedná se vždy o organizační sdělení za účelem 

zpřesnění průběhu studia v jazykovém kurzu nebo předání dokladů. 

 

 

 V..........................dne.........................                        …..………………………………….                                                                         podpis rodiče 

 podpis rodiče 


