
PROHLÁŠENÍ:

Zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák tímto závazně potvrzuje, že bude pokračovat ve studiu 

Obor vzdělání v ZUŠ: 

V případě, že ŽÁK VE STUDIU POKRAČOVAT  NEBUDE, prosíme zaškrtnout  toto políčko  

Škola (MŠ,ZŠ,SŠ) od září 2022:

Adresa trvalého pobytu:

e-mail  zákonného zástupce:

telefon zákonného zástupce: 

zdravotní stav žáka:

                ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA F. X. RICHTERA HOLEŠOV, BEZRUČOVA 675,  769 01 HOLEŠOV

       PROHLÁŠENÍ  O  POKRAČOVÁNÍ  STUDIA  V  ZUŠ

                           NA ŠKOLNÍ ROK  2022/2023

ve školním roce 2022/2023 a uhradí školné (úplatu za vzdělávání) v řádném termínu.
Škola má limitovanou kapacitu, možnost pokračování ve studiu žákům garantujeme v případě včasného odevzdání tohoto prohlášení

Tento formulář zároveň slouží k aktualizaci osobních údajů, školou zpracovávaných v souladu s platnými zákony.

Termín pro odevzdání tohoto Prohlášení  je 20.5.2022

HUDEBNÍ studijní zaměření: HUDEBNÍ  ŠKOLIČKA

vyučující pedagog: MgA. Dvořáková Vladimíra

Jméno a příjmení žáka/žákyně: 

V případě pokračování si zvolte hudební nástroj: …………………………………………………….

třída ZŠ:

Aktualizace údajů: 

(jen v případě změn)

Vzděláváníní v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání a školní

řád, včetně pozdějších změn předpisů.

Prohlašuji

že žák je zdravotně způsobilý navštěvovat základní uměleckou školu a účastnit se pořádaných akcí, v případě

stavu hodného zvláštního zřetele se zavazuji písemně informovat ředitele školy o možném zdravotním riziku.

Dne: …………………………….                                                 ………….……..…………………………………………………

                 podpis zákonného zástupce nebo zletilého žáka 

Beru na vědomí

1/ že žák přestává být žákem školy, jestliže nevykonal stanovenou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm 

neprospěl a nebylo mu ředitelem školy povoleno opakování ročníku; jestliže byl vyloučen ze školy pro hrubé porušení povinnosti 

stanovených školním řádem; jestliže o to zákonný zástupce nezletilého žáka  písemně požádal formou odhlášky              ( zpravidla na 

konci pololetí); jestliže zákonný zástupce nebo zletilý žák  neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu nebo v náhradním 

termínu dohodnutém s ředitelem školy.

2/ že úplata za vzdělání je splatná ke dni 30.září pro I.pololetí, ke dni 28.února pro II.pololetí,  v mimořádných případech lze s 

ředitelem školy dohodnou náhradním termín, případně i splátkový kalendář nebo rodinnou nebo sociální slevu. 

3/ že odhlášení žáka je možné pouze  v pololetí, a to písemnou odhláškou; pokud žák bude odhlášen během školního roku, úplata za 

vzdělání se nevrací ( pouze z důvodu nemoci nebo přestěhování je možné část úplaty vrátit).

Prohlašuji, že všechny výše uvedené údaje souhlasí se skutečností a jsem seznámen/a s informací o uveřejnění základních školních 

dokumentů na školních internetových stránkách ( www.zusholesov.cz)  a na nástěnkách v ZUŠ.


