
                      PŘIHLÁŠKA   
 do   Základní umělecké školy  v Krupce, Mariánské náměstí,                pro školní  rok :  2017- 2018 
  Obor  taneční        druh výuky  zakroužkujte

Přípravný(PTO)  dovršení 5 let  do 1.9. 2017
Základní studium dovršení 7 let do 1.9. 2017
                                                   (1-7. ročník 1.stupně) 

  Obor hudební 
  přípravný  (PHV) :             ...............................
      (dovršení 5 let do 1.9. 2017)
 základní studium (ZS): ...............................
       (Děti s dovršením  7 let věku do 1.9. 2017  (1-7. ročník 1.stupně)

     
                                         Povinné údaje *    (prosím  vyplňte tiskace)
jméno a příjmení žáka:  datum narození:

 místo narození:                                 státní občanství   :  rodné číslo:

 bydliště :  telefon :

je žákem   : 
                    MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ,VŠ 
(Zakroužkujte co se  hodí)              

 třídy: Název a adresa školy :   
  
  

telefon této školy :

Jméno a příjmení zákonných 
zástupců -  bydliště,telefon.spojení :
Zdravotní omezení žáka  Souhlasím s veřejným vystavením fotografií či videa  přihlášeného žáka 

 v tisku nebo na webu  školy. Zakroužkujte :        ano    /     ne 
     *povinné  údaje  jsou  pro přihlášení  žáka  nezbytné .  S  veškerými  daty  bude  nakládáno  podle zákona  o  informatice .
                     Bez  vyplnění   povinných  údajů  na  přihlášce  nebude  přihláška akceptována    
                                                     Vzal(a) jsem na vědomí :
 a)  že  přihlášením do hudebního oboru, vzniká žákovi  povinnost docházky do dalších  povinných  oborů (HN,Sbor..)
 b)  žák je povinen  obstarat si  notový  materiál  na vlastní  náklady
 c)  ZUŠ může za stanovený poplatek 70,-Kč/měsíčně,  pronajmout  hudební nástroj, pokud jej  má  k dispozici
 d)  že v případě odhlášení žáka nebo ukončení studia v průběhu školního roku, je úplata nevratná( podle vyhl. o ZUŠ)  
 e)  pokud je žák cizí národnosti, vyžaduje škola kopii dokladu o povolení k trvalému pobytu

                                            Úplata  za  vzdělání  a podmínky úhrady úplaty za vzdělání
 Podle  vyhlášky  o ZUŠ, je úplata za  vzdělání  splatná  nejpozději  do 15 dne  prvního  měsíce    
 příslušného období. Hradí se  vcelku  za jedno pololetí  školního roku, tj.nejméně  za 5 měsíců. Lze uhradit
 i celý školní  rok.  Rozložení  úplaty  žáka  do jednotlivých  měsíců, se povoluje  jen ve velmi  vyjímečných  případech.

                                                Výše úplaty za  jednotlivé obory ve šk.roce 2017 – 2018
           Výše úplaty za jednotlivé obory výuky je stanovena podle vyhlášky o ZUŠ. O výši úplat najdete informace
                                     na webové stránce školy: www.zuskrupka.cz , nebo na informační tabuli školy.

                                                       Možnosti úhrady úplaty za vzdělání:
                   provádí se uhrazením předvyplněné složenky, kterou Vám předá  vyučující. Lze uhradit i převodem   
                   úplaty  na účet školy, za podmínky  uvedení  veškerých  údajů, které Vám sdělí vyučující  nebo 
                   ředitelství  školy. Úplatu lze   hradit  i  hotovostí  v pokladně  školy, v  určeném dni.

                   Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno v  případech:
                        a) poruší-li žák  závažným  způsobem školní řád 
                        b) požádá-li o to  písemně  žák, za nezletilého žáka jeho zákonní  zástupci v pololetí.
                        c)  pro neprospěch  žáka
                        d) pro neuhrazení úplaty za vzdělání                                        
         Jako zákonný  zástupce žáka (žák),  jsem seznámen s výše  uvedenými informacemi  o výuce 
                                      a  zavazuji se dodržovat  podmínky studia.
                     Jsem si vědom(a), že v případě nedodržení podmínek uvedených v přihlášce,
                                       může být žák  vyloučen i  v průběhu školního roku.

    V .......................................   dne................................      ............................................................................
                                                                                                                            podpis  zákonného zástupce 


