PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY SEMILY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Základní umělecká škola Semily, příspěvková organizace, Komenského náměstí 148, 513 01 Semily, telefon: 481 625 471
Web: www.zussemily.cz; Email: zus@zussemily.cz; IČO: 00856096; NOVÉ bankovní spojení: 5813291389/0800

VYTISKNĚTE A VYPLŇTE, PROSÍM, PŘEDEM
příjmení a jméno žáka ……………………………………………….. datum narození ………………………………...
místo narození ………………………….. rodné číslo …………………….. státní občanství…………………………….
bydliště / obec …………………………………………... ulice ………………………………………. čp. ………………
PSČ: ……………….. pošta ……………………………… obecní / městský úřad …………………………………….
telefon do bytu ………………………… e-mail …………………………………….. mobil žáka ………………………
všeobecně vzdělávací škola od 1.9.2020( např. MŠ, ZŠ, gymnázium, SPgŠ apod. ) …………………………………....
adresa všeobecně vzdělávací školy …………………………………………………………………………………………
ročník všeobecně vzdělávací školy (např. 1., 2, 3., 4. atd. nebo na gymnáziu i prima, sekunda atd.) …………………
příjmení a jméno zákonného zástupce (otce) ………………………………………. . ….telefon ………... ……………
pracoviště ……………………………………..…………………. zaměstnán jako …………………….……………….
příjmení a jméno zákonného zástupce (matky) ………………………………………….. telefon ………........................
pracoviště …………………………………….……………………….. zaměstnána jako …………………………….…
DALŠÍ VYPLNÍME SPOLEČNĚ

A) Hudební obor ( HO )
Přípravný ročník hudebního oboru / pro začínající žáky - PHV /

učitel PHV

…………………………………..

- nástroj v PHV……………………….. učitel nástroje …………………………………...
Základní studium HO

B) Sborový zpěv

- nástroj: …………………………….

učitel nástroje ……………………………………

- 2. nástroj …………………………..

učitel nástroje ……………………………………

- 3. nástroj …………………………..

učitel nástroje ……………………………………

Přípravný sbor Sedmikráska* / pro začínající žáky /
Přípravný sbor Čekanky* / pro žáky 3., 4. a 5. třídy ZŠ /
Jizerka, dětský pěvecký sbor*

*podtrhněte sbor, který žák bude navštěvovat

C) Výtvarný obor( VO )

Přípravné a základní studium VO

- učitel …………………………………

D) Taneční obor ( TO )

Přípravný ročník pro předškolní děti / MŠ /

- učitel …………………………………

Přípravný ročník pro začínající žáky ze ZŠ

- učitel …………………………………

Základní studium tanečního oboru

- učitel …………………………………

E) Literárně dramatický obor

Přípravný ročník LDO pro začátečníky - učitel ……………………………….
Základní studium LDO

- učitel ………………………………….

Studium na ZUŠ může být řádně ukončeno pouze na konci 1. nebo 2. pololetí školního roku požádá-li o to písemn ě žák, za nezletilého
žáka jeho zákonný zástupce, nebo m ůže být řádně ukončeno ke konci pololetí pro neprosp ěch. Mimořádně může být studium
ukončeno ze zdravotních důvodů, dále není-li uhrazeno školné a p ři závažném porušení školního řádu, nebo jestliže žák svým
chováním vážně ohrožuje výchovu, bezpečnost nebo zdraví ostatních.

Školné ( součet školného za všechny obory) budu platit
a) převodním příkazem na účet ZUŠ
1) jednou v pololetí
b) hotově v kanceláři ZUŠ
2) dvakrát za pololetí – září, listopad, únor, květen
3) měsíčně do ………… dne měsíce
Přihlašuji výše jmenovaného žáka ke studiu na ZUŠ a zavazuji se uhradit školné.

****Školní řád ZUŠ Semily platný od 15.1.2015 je umístěn na www.zussemily.cz, v tištěné formě na stolku
před ředitelnou nebo si jej můžete půjčit v kanceláři.
Seznámil jsem se se školním řádem ZUŠ Semily, který je platný od 15.1.2015.

V ……………………………. dne ……………….. Podpis rodičů ………...…………………

KOMENTÁŘ K PŘIHLÁŠCE DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY SEMILY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Základní umělecká škola Semily, příspěvková organizace, Komenského náměstí 148, 513 01 Semily, telefon: 481 625 471
Email: zus@zussemily.cz; IČO: 00856096; NOVÉ BANKOVNÍ SPOJENÍ: 5813291389/0800

Úvodní část přihlášky vyplňte velmi přesně. Nezapomeňte na rodné číslo, které musíme uvádět na oficiální pedagogické
dokumentaci. Všeobecně vzdělávací školou se rozumí základní škola, kterákoli střední škola (gymnázium, střední
uměleckoprůmyslová škola, střední integrovaná škola apod.). Uveďte i adresu školy a ročník, který bude žák ve školním
roce 2020/2021 navštěvovat. V druhé části přihlášky podtrhněte obor, na který se přihlašujete. Jestliže v této části
přihlášky váháte, informujte se.

ŠKOLNÉ MŮŽETE PLATIT
- 1) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na účet ZUŠ (UVEĎTE VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA)
- 2) HOTOVĚ V KANCELÁŘI ZUŠ V PRACOVNÍ DNY do 16:00
Školné můžete platit buď

1) 1x za pololetí
2) 2x za pololetí (září – listopad v 1. pololetí, únor – květen v 2. pololetí)
3) měsíčně

Školné ve školním roce 2020/2021
HUDEBNÍ OBOR (HO)
přípravný ročník HO 1. pololetí bez nástroje
přípravný ročník HO s nástrojem od začátku školního roku
základní studium 1. stup. (1. až 7. ročník, žáci ZŠ)
základní studium 2. stup. (1. až 4. ročník, středoškoláci, učni)
SBOROVÝ ZPĚV
přípravný sbor Sedmikráska
přípravný sbor Čekanky
Jizerka, dětský pěvecký sbor
VÝTVARNÝ OBOR
přípravné ročníky 1. a 2. (1 a 2.třída ZŠ)
základní studium 1. stup. (1. až 7. ročník, žáci ZŠ – 3. až 9. třída)
základní studium 2. stup. (1. až 4. ročník, středoškoláci, učni)
TANEČNÍ OBOR
přípravný ročník pro předškolní děti
přípravný ročník pro začínající žáky ze ZŠ (1. a 2.třída)
základní studium 1. stup. (1. až 7. ročník, žáci ZŠ – 3. až 9. třída)
základní studium 2. stup. (1. až 4. ročník, středoškoláci, učni)
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
přípravný ročník LDO pro začátečníky (6 – 7 let)
základní studium 1. stup. (1. až 7. ročník, žáci ZŠ – 2., 3. až 9. třída)
základní studium 2. stup. (1. až 4. ročník, středoškoláci, učni)

měsíčně
130,- Kč
170,- Kč
300,- Kč
300,- Kč

pololetně
650,- Kč
850,- Kč
1500,- Kč
1500,- Kč

70,- Kč
90,- Kč
170,- Kč

350,- Kč
450,- Kč
850,- Kč

160,- Kč
160,- Kč
160,- Kč

800,- Kč
800,- Kč
800,- Kč

70,- Kč
90,- Kč
160,- Kč
160,- Kč

350,- Kč
450,- Kč
800,- Kč
800,- Kč

90,- Kč
160,- Kč
160,- Kč

450,- Kč
800,- Kč
800,- Kč

Žáci, kteří navštěvují na ZUŠ dva nebo více obor ů, budou mít 50% slevu na druhém a t řetím finančně nejnáročnějším oboru.
Například žák, který se učí hrát na klavír (1500,- Kč) a zároveň navštěvuje výtvarný obor (800,- K č), bude platit 1500,- Kč za výuku
klavíru a 400,- Kč za výtvarný obor.

Ve všech oborech mohou studovat i plnoletí. Pokud studují střední školu a nemají příjem, je školné shodné s výše
uvedeným školným. Dospělí s příjmem platí dvojnásobné školné.
Chci, aby všechny děti mohly studovat na ZUŠ v Semilech bez ohledu na sociální situaci rodiny. Proto je možné požádat
o slevu na formuláři, který dostanete v kanceláři ZUŠ.

Upozorňuji dále na závěrečnou část přihlášky, kterou se zavazujete uhradit školné a potvrzujete, že jste se
seznámili se školním řádem. Na případné dotazy vám odpovědí učitelé nebo já.
Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily

