Základní umělecká škola Evy Randové, W. Churchilla 4,
400 01, Ústí nad Labem

Přihláška
Obor:

Hlavní předmět:

Jméno a příjmení žáka:

Rodné číslo:

Datum narození:

Místo narození:

Národnost:

Státní občanství:

Bydliště:
Ulice:
Město:
Psč:

Telefon domů/mobil:
E-mail:

Žák navštěvuje školu:

Třídu:

Zdravotní pojišťovna:
Jméno a příjmení otce:
Zaměstnání:

Telefon:
E-mail:

Jméno a příjmení matky:
Zaměstnání:

Telefon:
E-mail:

Studium na Základní umělecké škole E. Randové může být ukončeno:
1. poruší-li ţák závaţným způsobem, školní řád (ukončení ihned- úplatné za vzdělání se
nevrací)
2. ze zdravotních důvodů (na základě potvrzení od lékaře- ukončení ke konci měsíce- úplatné
za vzdělání se vrací)
3. písemnou odhláškou ke konci pololetí (za nezletilého ţáka musí poţádat rodiče, úplatné za
vzdělání se nevrací)
4. pro neprospěch k 31. lednu nebo k 30. červnu
5. nezaplatí-li ţák úplatné za vzdělání ve stanovené výši a daném termínu

Úplatné za vzdělání zaplaťte, prosím, podle pokynů třídního učitele!
Upozornění pro rodiče: školní řád je nedílnou součástí přihlášky, nutno odevzdat společně.

Školní řád ZUŠ E. Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4
1. ZUŠ je výchovné a vzdělávací zařízení pro ţáky, mládeţ a pracující. Vyučování v ZUŠ
probíhá podle platných učebních plánů MŠMT ČR.
2. Při vstupu do učeben a vstupu do budovy E. Krásnohorské 4 jsou ţáci povinni se přezout.
3. Ţák nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu nenese
odpovědnost.
4. V prostorách budovy a jejich okolí udrţují ţáci a návštěvníci ZUŠ pořádek a neničí
zařízení. Chovají se slušně a ukázněně, nešikanují ostatní.
5. Ţák zdraví v budovách školy všechny dospělé osoby zřetelně „dobrý den“.
6. Ţáci školy počkají před budovami nebo v prostorách- v hale, před třídami na učitele a
teprve s ním vstupují do určené třídy.
7. Učitel se během vyučování nevzdaluje od svěřených ţáků a dodrţuje zásady bezpečnosti.
Zachází odpovědně se svěřenými učebními pomůckami a materiálem. Vede k tomu i ţáky
školy.
8. Po ukončení vyučování učitelé odvedou ţáky nebo vysledují jejich bezpečný odchod
z budov ZUŠ a následně zodpovídají za pořádek ve třídě, budově.
9. V prostorách budov ZUŠ platí zákaz kouření.
10. Do prostor ZUŠ a jejich okolí je zákaz nošení, drţení, distribuce a zneuţívání návykových
látek.
11. V případě hrubého porušení vnitřního řádu ZUŠ můţe být ţák ze školy vyloučen.
V Ústí nad Labem, den 1. 9. 2010

Marek Korbélyi, v. r.
Ředitel školy

Důležité upozornění pro rodiče:
1. Za cestu do umělecké školy a zpět mají odpovědnost za ţáka rodiče. Rodiče potvrzují, ţe je
dítě zdravé a nemá skryté zdravotní potíţe. Rodiče berou plnou odpovědnost za problémy,
které by mohly vzniknout zamlčením informací.
Rodiče uhradí škody, které jejich dítě způsobí z nedbalosti, nekázně či jiných důvodů.
2. Kdyby z mimořádně váţných důvodů došlo k dlouhodobému přerušení vyučovacího
procesu (neomluvená docházka, dlouhodobá nemoc) během školního roku, oznámí rodiče tuto
skutečnost písemně tř. učiteli nebo na ředitelství školy. Rodiče berou na vědomí, ţe po
měsíční absenci bude ţák ze školy vyloučen, aniţ by tím vznikl nárok na úlevu z platby
úplatného za vzdělání či dokonce jeho vrácení.
3. ZUŠ si vyhrazuje právo ponechat si určitý počet prací ţáků výtvarného oboru (grafiku,
keramiku, výtvarné práce apod.) pro vlastní potřebu. Keramické peci ZUŠ se vypalují pouze
předměty vyrobené při vyučovacím procesu výtvarného oboru.
4. Byl/a jsem seznámen/a s vnitřním řádem ZUŠ E. Randové. V případě jeho porušení ponesu
následky z toho vyplývající.
Pololetní úplatné za vzdělání a pronájem hudebního nástroje zaplatím vţdy do termínu
stanoveného ředitelstvím školy.
Jsem si vědom/a toho, ţe úplatné za vzdělání se nevrací. Pouze ze závaţných zdravotních
problémů doloţených potvrzením od lékaře.
………………………………………….
Datum a podpis zákonného zástupce ţáka

…………………………………………….
Datum a podpis ţáka ZUŠ

