PŘIHLÁŠKA
Základní umělecká škola Arthura Nikische, příspěvková organizace
Vyškovská 486, 685 01 Bučovice
Obor………………………………………..

Hlavní předmět……………………………………

Jméno a příjmení žáka…………………………………………………………………………………
datum narození………………….rodné číslo…………………………státní občanství……………
místo narození…………………..telefon žáka……………………………………………................
Místo trvalého pobytu…………………………………………………………………………………..
Jmenovaný je žákem/žákyní – třídy, školy ( adresa)……………………………………………….
Zákonný zástupce žáka ( jméno, adresa)……………………………………………………………
Telefon……………………………………e-mail………………………………………………………

Podmínky studia se řídí Vyhláškou č. 71/2005 Sb., MŠMT o základním uměleckém vzdělávání
-

ke studiu v ZUŠ jsou přijati žáci, kteří úspěšně vykonali talentovou zkoušku
v ZUŠ se vybírá úplata za vzdělávání
úplata za vzdělávání se platí převodem nebo hotově v pokladně školy a to v těchto
termínech: 1. pololetí - do 15. září a 2. pololetí - do 15. února
pro kontrolu jsou žáci povinni předložit vyučujícímu doklad o zaplacení
některé hudební nástroje je možno zapůjčit za úplatu na základě smlouvy
žák je povinen pravidelně docházet do výuky ve stanovenou hodinu
žák nemá nárok na náhradu zameškané hodiny!!!
v případě dlouhodobé nemoci ( dokladované lékařem ) má rodič možnost písemně
požádat o slevu úplaty za vzdělávání
nepřítomnost žáka omlouvají rodiče písemně v žákovské knížce v rubrice:
Omluvný list, dále telefonicky nebo e-mailem

-

studium v ZUŠ může být ukončeno:

a/ jestliže žák nevykonal závěrečnou zkoušku
nebo byl na konci druhého pololetí hodnocen
stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno
opakování ročníku
b/ jestliže byl vyloučen ze školy ( § 31 ods.2-4
školského zákona)
c/ ke konci pololetí - požádá-li o to žák, za
nezletilého žáka jeho zákonný zástupce
d/ v případě, že zákonný zástupce nebo zletilý
žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve
stanoveném termínu

-

Jako zákonný zástupce žáka souhlasím s uvedením rodného čísla na vysvědčení a ve
školní matrice, souhlasím s pořizováním videonahrávek a fotografií k propagačním a
studijním účelům

-

Žák může vystupovat na veřejnosti, na akcích konaných mimo školu, pouze se souhlasem
svého učitele a bude zde prezentován jako žák ZUŠ Arthura Nikische, Bučovice.
BYL JSEM SEZNÁMEN SE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM ( ŠVP )
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ARTHURA NIKISCHE, BUČOVICE.

V …………………………………dne…………..

……………………………………………………

Podpis zákonných zástupců
Podpis zletilého žáka

