Základní umělecká škola Hronov

PŘIHLÁŠKA
Obor

Hlavní předmět

hudební

taneční

literárně dramatický

výtvarný

Jméno žáka

Rodné číslo

Místo narození

Datum narození

Státní občanství

Bydliště

Telefon

E-mail

Škola (základní, střední, mateřská)

Třída v době zahájení studia

Zdravotní pojišťovna

Občanský průkaz žáka

Mobil žáka

E-mail žáka

Cestovní pas žáka

Jméno otce (zákonného zástupce)

Telefon do zaměstnání

Mobil otce

Jméno matky (zákonného zástupce)

Telefon do zaměstnání

Povolání a pracoviště otce *

Povolání a pracoviště matky *

Mobil matky

Žák přestává být žákem školy:
a) jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm
neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,
b) jestliže byl vyloučen ze školy (§ 31 odst. 2 až 4 školského zákona),
c) v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,
e) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném
termínu.
Úplata za školné je splatná za první pololetí k 15. září, za druhé pololetí k 15. únoru.

•
•
•
•
•

Potvrzuji, že jsem se seznámil se Školním řádem
Souhlasím – nesouhlasím1), aby vysvědčení s rodným číslem bylo předáno mému dítěti.
Souhlasím – nesouhlasím1), aby v prezentacích školy (výroční zpráva, tisk, web, rozhlas apod.)
mohla škola uvést jméno mého dítěte, případně jeho fotografii (výsledky soutěží, talentových zkoušek, účast
na akcích školy).
Jste ochotni a schopni poskytnout ubytování pro členy partnerského souboru? Ano–ne2)
V případě kladné odpovědi na předchozí otázku jste schopni ubytovat ………. lidí3)

1)

Nehodící se škrtněte.
Souhlasem zde vyjadřujete ochotu případně za optimálních podmínek ubytování poskytnout. Před každým případným ubytováním budete
kontaktováni a bude s Vámi znovu projednána Vaše možnost ubytovat pro každý konkrétní případ. Po dohodě s výborem SRPDŠ bude
takovéto ubytování nahrazovat příspěvek SRPDŠ pro aktuální nebo následující školní rok.
3)
Napište počet lidí v optimálním případě. Konkrétní možnosti ubytování budou dořešeny vždy před každou akcí.
2)

V................................................. dne.....................................

.........................................................
podpis žáka
(za nezletilého žáka podpis zákonného zástupce)

Údaje jsou důvěrné podle zákona č 106/1999 Sb., o osobním přístupu k informacím a zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve
znění pozdějších předpisů. Údaje označené * jsou nepovinné. Stejně jako všechny udaje typu: telefon, mail, slouží ke kontaktu s rodinou.
Rodné číslo se stává povinným údajem okamžikem přijetí žáka ke studiu.

