
          PŘIHLÁŠKA    
              do Základní umělecké školy Stanislava Šebka, Mariánské náměstí čp. 22, 417 42 Krupka                                    

                                                                                                                   platná pro školní rok:  2020 - 2021                                                                                                                

  Obor taneční                                 
  druh výuky zakroužkujte 

 Přípravný (PTO)  dovršení 5 let  do 1.9. 2020 

 

 Základní studium dovršení 7 let do 1.9. 2020 

  (1.-7. ročník 1.stupně)                               

 Obor hudební přípravný  (PHV) :                                                                        

 dovršení 5 let do 1. 9. 2020                 ................................................... 
       

 Základní studium (ZS):             .................................................. 
  dovršení 7 let do 1. 9. 2020 

   (1. - 7. ročník 1. stupně) 

                                                     Povinné údaje: * (prosíme, vyplňte tiskace) 

 

Jméno a příjmení žáka: 

   

datum narození: 

 

místo narození: 

 Státní občanství:   případě  cizí národnosti je nutno k přihlášce  přiložit    

                                          kopii   povolení  k  trvalému  pobytu dítěte 

rodné číslo: 

 Jméno a příjmení zákonného zástupce –  

 bydliště, telefon. spojení, e-mail 

 telefon: 

 Zde vyplňte zdravotní omezení žáka:  e-mail: 

 

                 S veškerými osobními daty bude nakládáno podle příslušných zákonů ČR a EU.   
   

                                                               Vzal(a) jsem na vědomí : 
 a)  že  přihlášením do hudebního oboru, vzniká žákovi povinnost docházky do dalších povinných oborů (HN, sbor,atd.) 

 b)  žák je povinnen 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 podle vyhlášky o ZUŠ nevratná. 

  

                                            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 najednou. 

     Rozložení úplaty žáka do jednotlivých měsíců se povoluje pouze ve vyjímečných případech (písemná žádost). 

 

                                      Výše úplaty za vzdělání v jednotlivých oborech ve šk.roce 2020 – 2021 

     .   Informaci o výši úplat najdete na webové stránce školy: www.zuskrupka.cz, nebo na informační tabuli školy. 

 

  Jsem si vědom(a), že studium na základní umělecké škole může být ukončeno v těchto případech: 

                        a) poruší-li žák závažným způsobem školní řád  

                        b) požádá-li o to v pololetí žák, za nezletilého žáka jeho zákonní zástupci  

                        c) pro neprospěch  žáka 

                        d) pro neuhrazení úplaty za vzdělání v termínu určeném ředitelstvím školy 

 

  Možnosti úhrady úplaty za vzdělání: 

                   provádí se uhrazením předvyplněné složenky,  kterou Vám předá vyučující. Úplatu za vzdělání lze uhradit  

                   také převodem na účet školy, za podmínky uvedení veškerých údajů, které Vám sdělí vyučující, nebo  

                   ředitelství školy. Úplatu lze vyjímečně uhradit i v hotovosti v kanceláři školy (v určených dnech). 

    

                                     Elektronický kontakt na ZUŠ Stanislava Šebka Krupka: zuskol@seznam.cz   

    Jako zákonný zástupce žáka (žák) jsem seznámen s výše uvedenými informacemi a zavazuji se    

    dodržovat podmínky studia.  

    Jsem si vědom(a), že v případě nedodržení podmínek uvedených v přihlášce, nebo ve školním   

    řádu může být žák vyloučen i v průběhu školního roku. 

 

  

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

                                                                                                                                        podpis  zákonného  zástupce       


