
PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

     Žák        /        Žákyně:

Obor: Hudební  /        Výtvarný  /        Taneční  /        Literárně-dramatický

Studijní zaměření: Vyučující:

Jméno a příjmení žáka/yně: Telefon:

Narozen/a dne: v: Rodné číslo: Státní občanství:

Místo trvalého pobytu:

Jmenovaný/á je žákem/yní školy: Třídy:

Zákonní zástupci:

Jméno a příjmení otce: Povolání: **)

Jméno a příjmení matky: Povolání: **)

E-mail otce: Telefon:

E-mail matky: Telefon:

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., vyhláška č.71/2005 Sb. o ZUŠ, Školní řád 
a Interní žákovský školní řád ZUŠ.
Výše uvedená data jsou v souladu s výše uvedenými předpisy povinnou součástí dokumentace ZUŠ a každý žák/žákyně je musí uvést v plném rozsahu.  
Žák/žákyně nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni neprodleně škole oznámit všechny případné změny výše uvedených skutečností. Povinnou součástí studia 
jsou i další povinné předměty v souladu s ŠVP a učebními plány.
Žák/žákyně přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl   
     a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§31 odst. 2 až 4 Zákona 561/2004 Sb.),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák, a to vždy pouze na konci    1. nebo 2. pololetí školního roku,
d) v případě, že nebyla uhrazena úplata za vzdělávání (školné) v daném termínu,
e) v dalších případech, které určuje Školní řád a Interní žákovský školní řád ZUŠ.

Úplata za vzdělávání (školné) se platí pololetně dle pokynů ZUŠ. Doklad (nebo jeho kopii) o zaplacení školného je 
žák/žákyně povinen odevzdat svému vyučujícímu nejpozději do 10. září a 31. ledna. 
Zaplacené školné se nevrací (§ 8 odst. 3 vyhlášky 71/2005 Sb.).

Souhlasím s dalším shromažďováním a zpracováním našich osobních dat a fotografií, a to včetně zpracování 
pro propagační a informační materiály školy (v souladu se Zákonem č.101/2000 Sb., č.106/1999 Sb., č.256/1992 Sb.).
Případný nesouhlas se zveřejňováním fotografií na nástěnkách a webových stránkách školy musí být písemně doručen vedení školy.
Potvrzuji, že výše uvedený žák/žákyně a jeho zákonní zástupci byli seznámeni se Školním řádem a Interním žákovským školním řádem ZUŠ, Praha 4, Dunická 3136 
a předpisy BOZP a PO. 

V : Dne: Rok:

**) Nepovinný údaj

Tel. ZUŠ: +420 272 702 956
E-mail ZUŠ: info@zusvpetrova.cz 
(Podepsané přihlášky posílejte na E-mail ZUŠ) Podpis

Za nezletilého žáka/žákyni podpis rodičů 
nebo jiných zákonných zástupců.

mailto:info@zusvpetrova.cz
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