
PŘIHLÁŠKA KE STUDIU 

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VOTICE 

1. PŘÍPRAVNÉ STUDIUM 
(pro děti do 7 let) 

 

a. ZVOLENÁ VÝUKA V OBORU: HUDEBNÍM TANEČNÍM VÝTVARNÉM 

b. POŽADOVANÁ SPECIALIZACE (uveďte nástroj pro HO):_________________________________________________ 

c. POŽADOVANÁ SPECIALIZACE (uveďte aprobaci VO):___________________________________________________ 

2. ZÁKLADNÍ STUDIUM 

 
a. ZVOLENÁ VÝUKA V OBORU: HUDEBNÍM TANEČNÍM VÝTVARNÉM 

b. POŽADOVANÁ SPECIALIZACE (uveďte nástroj pro HO):_________________________________________________ 

c. POŽADOVANÁ SPECIALIZACE (uveďte aprobaci  VO):__________________________________________________ 

Jméno a příjmení žáka/žákyně: Zdravotní pojišťovna: 

Datum a místo narození: Rodné číslo: 

Adresa: Státní občanství: 

Od 1. září bude žákem/ žákyní- třídy, školy (adresa): 

Pokud má žák zdravotní problémy, uveďte jaké: alergie, dysfunkce, podávání léků… 

Zákonný zástupce žáka (otec): 

Jméno:_________________________________ 

Adresa:_________________________________ 

Telefon:________________________________ 

E-mail:_________________________________ 

Zákonný zástupce žáka (matka):  

Jméno:______________________________________ 

Adresa:______________________________________ 

Telefon:_____________________________________ 

E-mail:______________________________________ 

Vzdělávání v základní umělecké škole upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), vyhláška č. 71/ 2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání a školní řád. 

Dle vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání (§ 7, odst. 2) 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 

c.) v případě, že o to písemně požádá, v pololetí nebo na konci školního roku, zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák 

d.) v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělání ve stanoveném termínu 

Zákonní zástupci svým podpisem potvrzují seznámení se Školním řádem ZUŠ, který je k nahlédnutí na www.zusvotice.cz nebo ve vestibulu školy. 

V případě přijetí ke studiu souhlasím v souladu s § 12 zák. č. 40/ 1964 Sb., občanského zákoníku a zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

s pořizováním a použitím písemností osobní povahy, podobizen, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se uvedeného žáka nebo 

jeho projevů osobní povahy pro potřeby Základní umělecké školy, zejména pro propagaci a prezentaci školy. Tento souhlas poskytuji na dobu časově 

neomezenou. 

Podpis rodičů nebo zletilého žáka: Datum: 

 

http://www.zusvotice.cz/upload/dokumenty/2014/prihlaska.pdf

