PŘIHLÁŠKA KE STUDIU
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ANTONÍNA DVOŘÁKA KARLOVY VARY,
Šmeralova 489/32, příspěvková organizace

1) PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
a) kolektivní výuka v oboru:
hudebním

výtvarném

tanečním

literárně dramatickém

b) individuální výuka hudebního oboru (nástroj):

2) ZÁKLADNÍ STUDIUM I. A II. STUPNĚ + STUDIUM PRO DOSPĚLÉ
a) zvolená výuka v oboru
hudebním

výtvarném

tanečním

literárně dramatickém

b) studijní zaměření
Jméno a příjmení žáka / žákyně:
Datum a místo narození:
Rodné číslo:

Státní občanství:

Bydliště:
Od 1. září bude žákem / žákyní - třídy, školy:
Zákonní zástupci žáka ( jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail)

Zdravotní omezení žáka, alergie, jiná upozornění:
Vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, a
školní řád. V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s § 12 zák.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníka a zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně údajů, ve znění pozdějších předpisů, s pořizováním a použitím píseností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a
obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo jeho projevů osobní povahy pro potřeby ZUŠ, zejména pro
propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově neomezenou a lze jej kdykoli odvolat u ředitele školy.
Dítě se stává žákem ZUŠ po zaplacení školného v řádném termínu. Při nedodržení termínu může být žák z výuky
vyloučen!

Školné je neinvestičním příspěvkem na provoz, nikoliv mzdy - není v r a t n ý.

Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka / zletilý žák:
Žák zařazen do třídy:
(vyplňuje škola)

Datum:

Ze školního řádu …

Žák má právo
a) na základní umělecké vzdělávání dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním
uměleckém vzdělávání,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich
prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřením
těchto samosprávných celků zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich
vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku,
e) na studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, do kterého může zařadit žáka ředitel školy na návrh
učitele hlavního předmětu,
f) žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na základní umělecké vzdělávání, jehož obsah, formy
a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které
toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním
znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající
jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo
znevýhodnění,
g) mimořádně nadaní žáci mohou být ředitelem školy na základě žádosti zletilého žáka nebo zákonného
zástupce nezletilého žáka a na návrh učitele hlavního předmětu přeřazeni na konci prvního pololetí nebo na
konci druhého pololetí do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozích ročníků, a to po úspěšném
vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů. Obsah a rozsah zkoušek stanoví ředitel školy.
4. Na informace podle školského zákona mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě
osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost.
6. Povinnosti žáků školy:
a) řídit se zásadami tohoto školního řádu,
b) dodržovat zásady kulturního chování, být slušní a ohleduplní k dospělým a k sobě navzájem,
c) žáci jsou povinni docházet do vyučování pravidelně a včas,
d) účinkovat na veřejných i interních akcích školy a navštěvovat vybrané koncertní a kulturní akce a výstavy,
které jsou součástí základního uměleckého vzdělávání.
Další povinnosti žáků školy:
a) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
b) v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném trvání,
8. Povinnosti zákonných zástupců nezletilých žáků:
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se základního
uměleckého vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně,
telefonicky nebo e-mailem),
e) v případě delší nemoci žáka podat učiteli hlavního předmětu do tří dnů zprávu o jejím pravděpodobném
trvání,
f) nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. omlouvat předem.

podpis zákonného zástupce

