ŽÁDOST O PŘIJETÍ ŽÁKA K ZÁKLADNÍMU UMĚLECKÉMU VZDĚLÁVÁNÍ
do ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JESENICE,
příspěvkové organizace, K Rybníku 800, Jesenice, PSČ 252 42

Od školního roku:

do ročníku:

Obor taneční

předmět:

k datu:

VS:

Tučně orámované nevyplňujte, vyplní škola!

ÚDAJE O ŽÁKOVI
Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Okres:

Národnost:

Státní příslušnost:

Zdr. pojišťovna:

Trvalé bydliště:

PSČ:

Telefon domů:

Mobil žáka:

E-mail žáka:

Předchozí působiště:
(jiná ZUŠ, uveďte název a adresu)

Škola a třída:

(uveďte název a adresu základní školy, střední školy ap.)

(zvláštnosti a důležité informace):
ÚDAJE O MATCE (zákonném zástupci) ŽÁKA
Jméno a příjmení (titul):
Trvalé bydliště:

PSČ:

Zaměstnavatel: *

Pracovní zařazení: *

Sídlo zaměstnavatele: *
Telefon domů:

Telefon mobil:

E-mail:

ÚDAJE O OTCI (zákonném zástupci) ŽÁKA
Jméno a příjmení (titul):
Trvalé bydliště:

PSČ:

Zaměstnavatel: *

Pracovní zařazení: *

Sídlo zaměstnavatele: *
Telefon domů:

Telefon mobil:

E-mail:

PREFEROVANÝ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PRO KOMUNIKACI (hodící se zakroužkujte)
Matka

Otec

Jiný (kdo):

DATOVÁ SCHRÁNKA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ (pokud ji vlastní)

* Jedná se o nepovinný údaj

poslední aktualizace 25. 8. 2016

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (zákonných zástupců)
Dávám svůj souhlas základní škole k tomu, aby zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje mého dítěte
ve smyslu všech ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Souhlasím s možností
orientačního testování přítomnosti návykových látek v organismu mého dítěte, existuje-li důvodné podezření z požití
návykové látky a možného ohrožení jeho zdraví. Svůj souhlas poskytuji pro účely vedení povinné školní dokumentace
školy podle zákona č. 561/2004 Sb. školského zákona v platném znění, zveřejňování údajů, videonahrávek a fotografií
mého dítěte v propagačních materiálech školy, včetně internetových stránek školy a pro jiné účely související s běžným
chodem školy. Souhlas poskytuji na celé období školní docházky mého dítěte na této škole a na zákonem stanovenou
dobu, po kterou se tato dokumentace na škole povinně archivuje. Byl jsem poučen o právech podle zákona č. 101/2000
Sb.. Veškeré změny uvedených údajů, týkající se dítěte i rodičů, jsem povinen nahlásit škole do 14 dnů po jejich vzniku.
ÚPLATA
za základní umělecké vzdělávání v ZŠ A ZUŠ JESENICE, příspěvkové organizaci, se hradí pololetně.
Pro 1. pololetí školního roku do 23. září a 2. pololetí do 24. února školního roku.
Forma platby
Školné je možné uhradit bezhotovostně na účet školy
č. ú. 276045939/0300
nebo v hotovosti v kanceláři zástupkyně ředitelky pro ZUŠ. Variabilní symbol použijí žáci školy jako při platbě stravného,
ostatním žákům bude jejich variabilní symbol přidělen.
Výše školného je určena za jedno pololetí pro jednotlivé obory částkou:
• 1500,- Kč za pololetí pro 1 žáka hudebního oboru
• 1500,- Kč za pololetí pro 1 žáka výtvarného oboru
• 1000,- Kč za pololetí pro 1 žáka tanečního oboru
• 1000,- Kč za pololetí pro 1 žáka literárně-dramatického oboru
Základní umělecké školství má podobu dlouhodobého, systematického a komplexního studia, nikoliv pouhého
využití volného času dětí a mládeže, které nabízejí zájmové kroužky. Součástí základního uměleckého vzdělávání je
povinná účast na veřejných i interních akcích školy, soutěžích, přehlídkách, divadelních představeních a výstavách.
Podrobnosti o programu ZUŠ najdete ve Školním vzdělávacím programu ZUŠ Jesenice, který je k dispozici na recepci
školy Jesenice, K Rybníku 800, kde zároveň najdete k prostudování i Školní a Klasifikační řád základní umělecké školy.
V hudebním oboru upozorňujeme na povinnost navštěvovat od 3. ročníku hodiny buď komorní hry nebo sborového zpěvu
či školního orchestru.
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém
vzdělávání a školní řád.

V Jesenici dne

Podpis žadatele (zákonného zástupce):

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

(Údaje školy - vyplňuje škola)

Podací razítko

Datum doručení
Číslo jednací
Počet listů
Počet listů příloh

/
/

Žák přijat do třídy učitele:
poslední aktualizace 25. 8. 2016

