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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  1.9.2022(  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  - nástroj: ……………………………. učitel nástroje …………………………………… 

    - 2. nástroj ………………………….. učitel nástroje …………………………………… 

    - 3. nástroj ………………………….. učitel nástroje …………………………………… 

B) Sborový zpěv  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 může být řádně ukončeno ke konci pololetí pro neprospěch. 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 ………...………………… 

http://www.zussemily.cz;
mailto:zus@zussemily.cz;
http://www.zussemily.cz
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