Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky

Organizační řád hudebních kursů klavíru a bicí rytmiky – djembe
pro děti předškolního věku
Lekce probíhají ve stanovený čas dle dohodnutého rozvrhu v prostorách mateřské školy a nemohou být
nahrazeny lekcí u Vás doma. Domluvený rozvrh je platný vždy pro aktuální školní pololetí. Termín lekce je
závazný, ale může se v průběhu roku vícekrát měnit, jak ze strany žáka, tak pedagoga, vždy ale po
vzájemné dohodě. Hudební kurzy nezaručují možnost čerpání lekcí v jiný než dohodnutý termín v rozvrhu.
Všem žákům se ale snažíme vždy vyjít vstříc.
V závěru každé lekce, posledních 10-15 minut, se lekce účastní rodiče, aby děti mohli sdílet, co nového se
naučili, případně rodiče mohou potom dále s dětmi muzicírovat doma. Rodiče, prarodiče nebo sourozenci
mohou být výjimečně přítomni také během lekce, po předchozí dohodě s lektorem.
S sebou potřebujete přezůvky a notýsek pro pedagogovy zápisy o průběhu lekce. Popřípadě notový sešit
a notový materiál.
Rezervace:
Lekci máte rezervovanou v rozvrhu po zaplacení kurzovného. Kurzovné je třeba zaplatit nejpozději před
zahájením první lekce kurzu. Následné platby přijímáme nejpozději v den poslední předplacené lekce.
Během svátků nevyučujeme, během školních prázdnin dle domluvy.
Absence:
Každý žák má svou lekci pevně rezervovanou v rozvrhu, který je závazný. Při absenci nemusíte uvádět
důvod, důležitá je pouze včasná omluva – nejpozději do 18 hodin předchozího dne (dopolední lekce) nebo
do 10 hodin téhož dne (odpolední lekce). Akceptujeme omluvu osobně, telefonem i e-mailem přednostně svému lektorovi nebo na tel. číslo mateřské školy: 607 102 535. Případné náhradní termíny
řešíme vždy individuálně. Naší snahou je vyjít Vám co nejvíce vstříc.
Absence lektora bude oznámena do 18 hodin předchozího dne v obou případech. V případě dlouhodobé
absence lektora zajistíme adekvátní náhradu, tak aby mohly lekce pokračovat.
Platby:
Preferujeme platby bezhotovostním převodem. První platba je uskutečněna na základě podepsané
přihlášky, která slouží jako závazná smlouva mezi klientem a poskytovatelem. Klient se zavazuje uhradit
kurzovné v plné výši a poskytovatel rezervovat místo v rozvrhu a zajistit lektora. Poskytovatel si vyhrazuje
právo požadovat úhradu celého předplatného i v případě, že klient nevyčerpá všechny lekce z důvodů,
které nevznikly na straně poskytovatele.
Závěrem:
Údaje uvedené v přihlášce budou uloženy v naší databázi. Informace jsou chráněny před zneužitím v
souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Vaším podpisem přihlášky
souhlasíte s jejich zpracováním. Na přihlášce je také vyjádřen Váš souhlas, či případný nesouhlas, s
použitím fotografií či videa pořízené v prostorách a akcích hudebních kurzů nebo mateřské školy, uveřejnit
je na našich webových stránkách nebo při jiné prezentaci kurzů. Videozáznamy i fotografie ale hlavně
poskytujeme vám, našim klientům, na památku.
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