PŘIHLÁŠKA KE VZDĚLÁVÁNÍ
Základní umělecká škola JITRO Hradec Králové
Československé armády 335, 500 03 Hradec Králové
Obor:

Hudební

Hlavní předmět, studijní zaměření
(VYPLNÍ ŠKOLA):

Školní rok:

2020/2021
Jméno a příjmení žáka/žákyně:

Datum a místo narození:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Bydliště:

Telefon:
Jmenovaný je v současné době žákem/žákyní MŠ/ZŠ/SŠ:

Třída:
Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště (vyplňte, pokud není shodné s bydlištěm
žáka):

Případně adresa pro zasílání písemností:

Telefon:

E-mail:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

Bydliště (vyplňte, pokud není shodné s bydlištěm
žáka):

Telefon:

E-mail:

Údaje o zdravotní způsobilosti žáka ke studiu (uveďte zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání):

Přijímací zkoušky proběhnou ve dnech 27.4.2020 – 31.5.2020, 1.9.2020 – 30.9.2020, leden 2021
Práva a povinnosti zúčastněných stran
ZUŠ
Zákonný zástupce žáka (žák):
Jsem si vědom(a), že studium na základní
umělecké škole může být ukončeno:

•
•
•

•
•
•

ze zdravotních důvodů
poruší-li žák závažným způsobem školní řád
ke konci pololetí, požádá-li o to písemně
žák, za nezletilého žáka jeho zákonný
zástupce
k 30. červnu pro neprospěch žáka
nevykonal-li žák závěrečnou zkoušku a
nebylo mu povoleno opakování ročníku
neplatí-li žák školné v řádných termínech

•
•
•
•
•

má nárok na rozsah výuky stanovený
zákonem
má nárok účastnit se akcí pořádaných ZUŠ
má právo být informován o skutečnostech
týkajících se výuky a vzdělávání
má právo podat stížnost řediteli školy
má právo žádat individuální přístup k platbě
školného

Prohlášení zákonného zástupce
Svým podpisem stvrzuji, že přijetím žáka k docházce do ZUŠ JITRO Hradec Králové, vstupují v platnost
práva a povinnosti vyplývající ze Zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších úprav, Vyhlášky č. 71/ 2005
Sb., včetně zaplacení školného v termínech, které určí škola. Nemá-li žák zaplaceno školné v řádném
termínu (do 15. dne prvního měsíce příslušného období za 1. a 2. pololetí školního roku), přestává být žákem
školy. Jiný termín úhrady je možný pouze po projednání s ředitelem školy. Podpisem přihlášky do ZUŠ
zákonný zástupce (žák) souhlasí s postoupením osobních údajů škole, za podmínky dodržení zákona o
ochraně osobních údajů a Evropským nařízením o GDPR.

V…………………………………………dne…………………

…………………………………………
Podpis zák.zástupce, zletilého žáka

