PŘIHLÁŠKA
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZDEŇKA BURIANA,
KOPŘIVNICE
OBOR:
............................................

Kontakty ZUŠ:
556 821 847
info@zuszb.cz
www.zuszb.cz

V HUDEBNÍM OBORU NÁSTROJ:
................................................
od školního roku 2018/2019
Jméno a příjmení žáka/žákyně:
Datum a místo narození:

Státní občanství:

R.Č.:
Místo trvalého pobytu:

Zákonný zástupce (jméno, příjmení, adresa pro doručování písemností):

Telefon:
Mobil:

E-mail:

Vzdělávání 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. Tato přihláška se vztahuje na celý školní rok. Z vážných důvodů lze žáka písemně
odhlásit pouze v pololetí školního roku. O vrácení úplaty lze písemně požádat pouze při nepřítomnosti (nemoc,
pobyt v lázních) trvající déle než kalendářní měsíc.

Podpisem zároveň stvrzujete, že jste byli seznámeni s podmínkami studia
v ZUŠ Zdeňka Buriana.

V ......................................................
Dne...................................................

........................................................
podpis zákonného zástupce žáka

Žák byl zařazen:
Vyučující:
Poznámky, přání rodičů:
.

Podmínky studia v ZUŠ Zdeňka Buriana
1. Škola má hlavní budovu na ul.Štramberské 294 v Kopřivnici. Současně provozuje dvě
odloučená pracoviště – ve Štramberku a v Rybí. Škola poskytuje svým žákům kvalitní
vzdělání v těchto uměleckých oborech:, hudebním, výtvarném a tanečním. Žáci jsou
přijímáni od předškolního věku až po středoškoláky a jsou zařazováni do ročníků podle
schopností, míry talentu a věku.
2. Výuka probíhá v odpoledních hodinách podle rozvrhu hodin. Případné změny výuky jsou
žákům oznámeny předem.
3. Výuka probíhá podle platných učebních plánů. Délka vyučovací hodiny je 45 minut.
V pololetí obdrží žáci opis známek a na konci školního roku žáci dostanou vysvědčení,
při ukončení I. nebo II. stupně studia obdrží Závěrečné vysvědčení. Žáci přípravných
ročníků obdrží na konci školního roku potvrzení o studiu.
4. Pro všechny žáky školy je závazný školní řád a jeho opakované porušování může být
důvodem k vyloučení ze školy. Školní řád je vyvěšen v chodbě školy, k dispozici je u
všech vyučujících a na webových stránkách ZUŠ; žáci s ním jsou seznámeni svými
učiteli vždy na počátku školního roku.
5. Školní rok a prázdniny jsou stejné jako na základních školách.
6. Škola požaduje u každého žáka Informovaný souhlas se zpracováním osobních
údajů podepsaný jeho zákonným zástupcem.
7. Odhlášení žáka během školního roku je možné z důvodu nemoci doložené lékařským
potvrzením nebo z důvodu stěhování či jiného vážného důvodu a to pouze na základě
písemné žádosti.
8. Školné se vrací v případě:
- dlouhodobé absence žáka, pokud o ni byla škola informována písemně rodiči
alespoň 1 měsíc předem (týká se ozdravných pobytů v lázních)
- v případě vážného onemocnění nebo úrazu doloženého lékařským potvrzením,
pokud žák v daném měsíci ani jednou nenavštívil výuku
- žádost o slevu na školném se podává písemně na předepsaném formuláři
v kanceláři školy
Další informace pro rodiče jsou pravidelně aktualizovány na informačním panelu ve vchodu do
školní budovy a na internetu: www.zuszb.cz
Variabilní symbol pro platbu školného vám bude zaslán e-mailem nebo jej získáte v kanceláři –
556 821 847 nebo 731 622 563. Školné za první pololetí je nutno uhradit v termínu od 27. 8. do
15. 9. Pokud platba nebude provedena v uvedeném termínu, rezervované místo bude
uvolněno pro jiného žáka.
Rozvrh hodin v hudebním oboru si žák domlouvá s vyučujícím v den zahájení školního roku od
14:00 do 16:00. Pro ostatní obory je rozvrh přesně stanoven před začátkem školního roku.
V dalších letech vyplňují rodiče tzv. Obnovenou přihlášku. Ta je pro školu podkladem pro
zařazení žáka do dalšího ročníku a zároveň kontrolou aktuálnosti údajů ve školní matrice.

