PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
pro školní rok 2017/2018
(smlouva)
Obor ….................................................. Hlavní předmět …................................... Ročník .........................
Jméno žáka/žákyně …........................................................................... RČ .................................................
Narozen(a) dne ........................... V…................................................ Stát. občanství .................................
Bydliště …....................................................................…… PSČ: ................ Národnost: ...........................
Od září bude žák/žákyně navštěvovat .................. třídu mateřské, základní, střední školy (uveďte název
školy) …...................................……………………………………………...............................………..….
Jméno matky …........................................... mobil …............................. povolání ......................................
Pracoviště .......…............................................................... e-mail ................................................................
Jméno otce ….............................................. mobil …............................. povolání ......................................
Pracoviště …...................................................................... e-mail ................................................................
Žák přestává být žákem školy podle § 7 odstavce 2, vyhlášky MŠMT ČR č. 71/2005 Sb.:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci II. pololetí celkově hodnocen stupněm
neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy - § 31 odstavec 2 až 4 školského zákona,
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
d) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve
stanoveném termínu.
Úplata za vzdělávání musí být uhrazena za 1. pololetí do konce měsíce září a za 2. pololetí do konce
měsíce února. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu 1. nebo 2. pololetí
školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z
důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.
Jsme si vědomi, že přihláška je závazná. Svým podpisem stvrzujeme, že jsme se seznámili se školním
řádem. Současně jsme vzali na vědomí, že na počátku každého pololetí školního roku zaplatíme do
jednoho měsíce školné ve výši stanovené ředitelem školy, dle vyhlášky MŠMT ČR.
Pro školní rok 2017/2018 zaplatím školné za I. pol. ve výši .................... do 30. 9. 2017
za II. pol. ve výši .................... do 28. 2. 2018.

V Břeclavi dne …..................................

Bankovní spojení: KB Břeclav
Číslo účtu: 1035651/0100

Telefon
519 371 545

.........................................................................
podpis rodičů, zákonných zástupců
IČ
70436304

e-mail
zusbreclav@zusbreclav.cz

www.zusbreclav.cz
PSČ: 690 02

