Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870
Příspěvková organizace
V přihlášce je nutné vyplnit všechny údaje / hůlkovým písmem a čitelně!
Změnu telefonního čísla, adresy nebo e-mailu je nutné nahlásit svému třídnímu učiteli!

PŘIHLÁŠKA
DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870

OBOR
(např. hudební, výtvarný, taneční
nebo literárně-dramatický)

Kladno

Hostivice

(*nehodící se škrtněte)

(*nehodící se škrtněte)

ANO

ANO

Jméno a příjmení žáka/žákyně:

Rodné číslo:

Státní občanství:

Adresa trvalého pobytu / přechodné bydliště, včetně PSČ:

Jméno a příjmení zákonného zástupce:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PŘEDMĚT

Datum narození:

Kontakt na zákonného zástupce, e-mail:

Místo narození:

Kontakt na zákonného zástupce mobil:

Souhlas se zpracováním osobních údajů
V souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění).
Já, výše uvedený zákonný zástupce, uděluji výslovný souhlas ke zpracování těchto osobních údajů o výše uvedeném
žákovi (jméno a příjmení, rok narození, adresa školy – ZŠ, SŠ, VŠ, ZUŠ) a to pro účely:
- Propagace školy a její činnosti na webových stránkách školy v aktuálním školním roce.
- Zveřejnění v propagačních materiálech školy.
- Účasti na soutěži ZUŠ ČR vyhlašovaných MŠMT, dále ve výtvarných soutěžích vyhlašovaných Středočeským
krajem, městem Kladno, v soutěžích Kladenská veverka a Ex libris a v soutěžích a přehlídkách pořádaných
v rámci výuky v ZUŠ ČR.
- Účasti na akcích pořádaných mimo školu.
- Prezentace výtvarných a uměleckých prací na výstavách mimo budovy školy.
Dále uděluji výslovný souhlas s uveřejňováním fotografií, audionahrávek, DVD nahrávek, výtvarných a uměleckých
prací mého dítěte.
Jsem si vědom svého práva, že svůj souhlas se zpracováním předmětných údajů mohu kdykoli odvolat.
Podpisem přihlášky se zákonní zástupci nezletilých žáků nebo žáci zletilí zavazují k povinnostem vyplývajícím
z následujících zákonů: vzdělávání v ZUŠ upravuje zákon č. 561/2004 Sb. v platném znění, o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláška č. 71/2005 Sb. v platném znění, o základním
uměleckém vzdělávání, školní řád a Školní vzdělávací program.
Úhradu úplaty za vzdělávání a výpůjčné je nutné uhradit nejpozději do 15. 9. a to v plné výši na celý školní rok.
V případě, že žák navštěvuje více oborů nebo školu navštěvují i sourozenci, mohou rodiče písemně zažádat o rozložení
platby na pololetí. V tomto případě je nutné uhradit úplatu za vzdělávání v I. pololetí do 15. 9. a ve II. pololetí do 15. 2.
příslušného školního roku.
Podpisem přihlášky rodič (zák. zástupce) stvrzuje, že se seznámil se školním řádem, který je volně přístupný v prostorách ZUŠ a na internetových stránkách. Souhlasí v souladu se zákonem č. 121/2000Sb ve znění pozdějších předpisů
s bezplatným účinkováním a prezentací výsledků práce žáků na akcích pořádaných školou. Autorská práva v těchto
případech náleží škole.
V

dne

Podpis zákonného zástupce:

Žák je zařazen – ročník / stupeň ( vyplňuje třídní učitel)

Rok

Podpis

Rok

Podpis

Rok

Podpis

Rok

Podpis

Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870
Příspěvková organizace

Oznámení o platbě a výši školného
Vážení rodiče,
Vaše dítě bylo přijato ke studiu nebo již studuje v naší škole. Dovolte nám proto, abychom Vás informovali o některých
důležitých věcech v souvislosti s pravidly provozu školy.
Pro letošní rok je stanovena úplata za vzdělávání následovně:

Příspěvek na školné v jednotlivých oborech:
OBOR

STUDIUM

VÝŠE ŠKOLNÉHO

HUDEBNÍ

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA (45 min.)
SKUPINOVÁ VÝUKA
PĚVECKÝ SBOR, HUDEBNÍ SOUBOR

2 700,- Kč ročně
(270,- Kč)
3 700,- Kč ročně
(370,- Kč)
3 000,- Kč ročně
(300,- Kč)
1 400,- Kč ročně
(140,- Kč)
(pokud nechodí žák na jiný obor)

TANEČNÍ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
KOLEKTIVNÍ VÝUKA

2 700,- Kč ročně
3 000,- Kč ročně

(270,- Kč)
(300,- Kč)

VÝTVARNÝ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
KOLEKTIVNÍ VÝUKA

2 700,- Kč ročně
3 000,- Kč ročně

(270,- Kč)
(300,- Kč)

DRAMATICKÝ OBOR

PŘÍPRAVNÉ STUDIUM
KOLEKTIVNÍ VÝUKA

2 700,- Kč ročně
3 000,- Kč ročně

(270,- Kč)
(300,- Kč)

STUDIUM PRO DOSPĚLÉ OSOBY – PRACUJÍCÍ (všechny obory)

18 700,- Kč ročně

VÝPŮJČNÉ ZA NÁSTROJ

(což měsíčně činí)

(1 870,- Kč)

600,-Kč ročně

(50,- Kč)

(individuální výuka = 1 žák ve třídě / skupinová výuka = 2 – 4 žáci ve třídě / kolektivní výuka = 5 a více žáků ve třídě)

Způsob platby za vzdělání
Po vyplnění přihlášky, bude žák zařazen do sestavy žáků. PC vygeneruje variabilní symbol, který je pro každý rok / případně pololetí, jiný. Následně jsou podklady pro platbu odesílány prostřednictvím mailu zákonnému zástupci. Podklady
pro platbu obsahují: jméno žáka, předepsanou platbu, číslo účtu, variabilní symbol, splatnost, za jaké období platba je, u
kterého pedagoga bude výuka probíhat a název oboru. Součástí mailu je i QR kód (kdo jej využívá)
Platbu je nutné uhradit nejpozději do 15. září příslušného roku a to následovně: - složenkou, - příkazem v bance
(zde je nutné vždy vypsat správně var. symbol), - nebo hotově v kanceláři naší školy. U nově přijatých žáků do konce
června – po přijímacích zkouškách.

Potvrzení o platbě
Potvrzení o platbě předloží zákonný zástupce nezletilého žáka (popřípadě žák osobně) třídnímu učiteli a to nejpozději do
15. září. V opačném případě by mohlo dojít k vyloučení žáka z naší školy.

Další ujednání
Žák může ukončit studium pouze v pololetí k 31. 1. nebo na konci školního roku k 30. 6. a to na základě řádně vyplněné
odhlášky – úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, může zákonný
zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák požádat písemnou formou o vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání a to
v následujících případech: ze zdravotních důvodů (dlouhodobá nepřítomnost – více jak jeden měsíc) – nemoc, následky
po zranění, nástup na ozdravný pobyt… Musí být však předloženo potvrzení od ošetřujícího lékaře, zpráva z nemocnice,
případně doklad o nástupu na ozdravný pobyt.
Dále Vás žádáme, v případě že v průběhu roku změníte adresu trvalého bydliště, číslo telefonu nebo dojde-li k jakékoliv
změně oproti uvedeným údajům v přihlášce, nahlaste vše třídnímu učiteli Vašeho dítěte.
V případě, že je žák nemocen, je zapotřebí poslat omluvenku.
Sledujte prosím naše webové stránky, kde se dozvíte vše potřebné (akce, prázdniny, ředitelská volna, nemoc pedagogů….
www.zuskladno.cz. Děkujeme.
V Kladně, dne ______________

___________________________
podpis zákonného zástupce

četl/a, se zněním souhlasím

