Přihláška
do Základní umělecké školy Ústí nad Labem - Neštěmice, Národní 209
obor
hudební

výtvarný

taneční

studijní zaměření (předmět):............................................................................................. nový žák
Jméno a příjmení žáka/žákyně

narozen/a dne

místo narození

rodné číslo

bydliště

telefon

státní občanství

škola a třída

jméno a příjmení otce

telefon
e-mail

Jméno a příjmení matky

@

telefon
e-mail

@

Vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání. Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným
počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečného absolventského vystoupení nebo vystavením výtvarných
prací na výstavě. Škola může zapůjčit žákovi (rodičům) hudební nástroj, maximálně však na dobu jednoho školního roku na základě písemné
smlouvy. Studium lze řádně ukončit k 30. červnu.
Studium může být žákovi ukončeno
- byl-li na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
- jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
- v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
- v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu a nedohodl s ředitelem
školy jiný náhradní termín.
Školné je oprávněným zájmem správce a platí se pololetně. Lze platit těmito způsoby:
v hotovosti v kanceláři školy Národní 209 Neštěmice v pracovní dny od 10.00 do 16.30 hodin,
převodním příkazem na účet č. 881971359/0800 Česká spořitelna a.s. Ústí nad Labem, nutno uvést jméno a příjmení jméno žáka, za kterého je
platba provedena,
platební poštovní poukázkou (složenkou).
Termín splatnosti je před první vyučovací hodinou v pololetí. Při nedodržení termínu splatnosti může být žákovi pozastavena výuka až do doby
prokazatelného zaplacení.
Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Přeruší-li nebo ukončí žák
vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Podepsáním přihlášky do ZUŠ prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé.

V...........................................................dne....................................

.................................................................................

podpis zákonného zástupce nezletilého žáka
nebo zletilého žáka

