
Přihláška do Základní Umělecké Školy Dobříš
Mírové náměstí 69, 263 01,

tel.318 521 354, email pro přihlašování: zus  .  dobris  @  seznam  .  cz  
www.zusdobris.eu

Hudební obor          Výtvarný obor                    Taneční obor              Literárně dramatický obor
 nástroj:                           kresba a malba – keramika         moderní tanec - balet
nehodící se škrtněte                                                                                                                 na každý obor musí být přihláška zvlášť
Jméno a příjmení žáka/žákyně: datum a místo narození:

rodné číslo: telefon žáka*:                                         e mail žáka*:

*pouze, pokud žák něco z toho má
místo trvalého pobytu: státní občanství:

je žákem/žákyní  základní /střední školy:  (název školy- např. 1.ZŠ apod) třída:  (kterou navštěvuje v zákl.škole)

dítě je v péči některého pedagogického  centra nebo pedagogické poradny z důvodu:

zdravotní  potíže dítěte, o kterých by měl pedagog vědět:

zákonný zástupce žáka: (jméno a příjmení): telefon zák. zást.

email zák. zást.
Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), vyhláška č.71/2005 Sb.         
o základním uměleckém vzdělávání a školní řád.

Jsem si vědom /a/, že studium na ZUŠ může být ukončeno z těchto důvodů:

a) poruší-li žák /žákyně/ závažným způsobem školní řád
b) ze zdravotních důvodů na základě potvrzení od lékaře
c) v případě  změny  bydliště
d) písemnou odhláškou ke konci pololetí (za nezletilého žáka musí vyplnit rodiče)
e) pro neprospěch k 31. lednu nebo k 30. červnu
f) nezaplatí-li žák /žákyně/  úplatu za vzdělání /školné/  ve stanovené výši a daném termínu

Úplata za vzdělání  se vrací pouze u bodů b. a c, v ostatních případech se nevrací.

Prohlašuji, že jsem se  seznámil/a   s informacemi na druhé straně přihlášky a zavazuji se zaplatit školné 
v řádném termínu, tj.  do 30.9. v 1. pololetí  a do 28.2. v 2. pololetí.

V …………………………………………..,   dne ……………………...............                                   ………………………………………….
                                                                                                                                               podpis zák. zástupce
                                                                                                                                               nebo zletilého žáka/žákyně

    Vytiskněte a podepište oboustranně !

mailto:ZUSDOBRIS@VOLNY.CZ


Informace pro rodiče a žáky ZUŠ Dobříš

1. Rodiče i žáci jsou povinni se seznámit s plným zněním školního řádu a vnitřními 
předpisy školy, které jsou k dispozici na nástěnce ve vstupním prostoru do budovy 
nebo na webových stránkách školy.

2. V prostorách školní budovy i v jejím okolí udržují žáci a návštěvníci školy pořádek a 
neničí zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní.

3. Žáci si nosí do školy pouze pomůcky související s výuku. 
4. Žáci přicházejí do školy těsně před zahájením výuky a ze školy odcházejí neprodleně 

po jejím ukončení .
5. Za cestu do ZUŠ a zpět zodpovídají rodiče /zák. zástupci/ žáka.  
6. Rodiče dále potvrzují, že dítě posílají do školy zdravé, že netrpí žádnou infekční 

chorobou, kterou by mohlo nakazit ostatní žáky a učitele. 

7. Rodiče vyslovují souhlas se zveřejněním fotografií a videí ze školních akcí a též 
souhlasí se zveřejněním prací výtvarného oboru a s pořizováním kopií těchto prací 
pro potřeby výuky.

8. V prostorách ZUŠ platí zákaz kouření, užívání a distribuce návykových látek.
9. U nezletilých žáků musí být každá nepřítomnost řádně omluvena rodičem, 

/zákonným zástupcem/.

…………………………………………….

    datum a podpis zák.zástupce

vyplňuje škola:

Zařazení: jméno učitele: ……………………………………………….

obor:                 ……………………………………………….

nástroj:             ……………………………………………….

Vytiskněte oboustranně !


